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Alfabetyczny wykaz skrótów 

Skrót Opis Skrót Opis 

AD Anderson - Darling MAOUL Mean average outgoing untruth-

fulness level 

AJB Adjusted Jarque-Bera MC Monte Carlo 

CDF Cumulative distribution function MoU Measure of untruthfulness  

CVM Cramer – von Mises NDPC Normal distribution with PC 

DRN Dwuwymiarowy rozkład normalny PC Plasticizing Component 

DRNU DRN ucięty PDF Probability density function 

DURG Dwuwymiarowy URG PFP Probability flow parameter 

DSN DS normal RJB Robust Jarque-Bera 

DKURG Dwuwymiarowy KURG SF Shapiro-Francia 

ECK Eaisly Changeable Kurtosis SKS Skewness-kurtosis-square 

EN Expnormal SPC Sulewski PC 

FMT Funkcja mocy testów SW Shapiro–Wilk 

GB2 Uogólniony rozkład beta II typu TD Tablica dwudzielcza 

JB Jarque-Bera TPPN Two-piece power normal 

JFD Johnson Family Distributions TT Tablica trójdzielcza 

KS Kołmogorow – Smirnow TW Tablica wielodzielcza 

KURG Komplementarny URG URG Uogólniony rozkład gamma 

LF Lilliefors VBA Visual Basic for Applications 

LMS 
Logarithmic Minimum Statistic WA Współczynnik asymetrii 

Logarithmic Minimum Test WOG Współczynnik ostrości grzbietu 
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1 Imię i nazwisko 

Piotr Sulewski 

2 Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

W 1996 r. uzyskałem tytuł magistra matematyki na Wydziale Matematyczno  

– Fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku (obecnie Akademia Pomorska), studia 

ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską „Symetria i rozwiązania niezmien-

nicze równania przewodnictwa ciepła” obroniłem na ocenę bardzo dobrą.  

W 1996 r. uzyskałem uprawnienia do nauczania informatyki. 

W 2001 r. uzyskałem stopnień doktora nauk technicznych w dziedzinie automatyka  

i robotyka w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (PAN). Promotorem 

pracy doktorskiej „Zastosowanie numerycznych metod estymacji Uogólnionego Rozkładu 

Gamma w badaniach niezawodnościowych” był prof. dr hab. Antoni Drapella. Tytuł doktora 

został mi nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN w dniu  

14 grudnia 2001 r. 

3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach na-

ukowych 

• W okresie 10.1996-02.2002 pracowałem jako asystent w Instytucie Matematyki  

na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słup-

sku. 

• W okresie 02.2002 – 09.2014 pracowałem jako adiunkt w Instytucie Matematyki  

na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

• W okresie 10.2014 – 09.2018 pracowałem jako starszy wykładowca w Instytucie Ma-

tematyki na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słup-

sku. 

• Od 10.2018 pracuję jako adiunkt w Zakładzie Informatyki w Instytucie Nauk Ścisłych 

i Technicznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
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4 Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce 

Jako osiągnięcie naukowe przedstawiam cykl 23 publikacji pod tytułem: 

Nowe metody weryfikacji wybranych typów 

statystycznych hipotez nieparametrycznych. 

Publikacje naukowe wykazane jako główne osiągnięcie naukowe pogrupowałem w kategorie 

I.1, I.2, II.1, II.2. Ich wykaz wraz z liczbą oraz punktacją MNiSW przedstawiłem w Tabeli 1. 

Tabela 1 Liczbowy wykaz publikacji wykazanych jako główne osiągnięcie naukowe wraz z punktacją MNiSW 

Kategoria 
Liczba (w tym 

baza JCR) 
Punktacja 

I. Testy zgodności rozkładów prawdopodobieństwa 13 (7) 432 

I.1. Propozycje testów zgodności [1]-[7] 7 (3) 262  

I.2. Propozycje rozkładów testowych [8]-[13] 6 (4) 230 

II. Testy niezależności cech jakościowych 10 (3) 332 

II.1 Propozycje testów niezależności [14]-[21] 8 (3) 302 

II.2. Symulatory danych doświadczalnych [22]-[23] 2 30 

Razem 23 (10) 824 

źródło: opracowanie własne 

Poniżej zamieściłem listę wielopoziomową z 23 publikacjami, które tworzą główne osią-

gnięcie naukowe. Artykuły pogrubione opublikowałem w międzynarodowych czasopismach 

znajdujących się na liście Journal Citation Reports (JCR).  

Wybór linku PRZEJDŹ DO, przy każdej z publikacji, przełączy czytelnika do streszcze-

nia i ewentualnego pobrania zawartości w postaci pliku PDF.  

Oto lista publikacji z cyklu podzielona na cztery kategorie I.1, I.2, II.1, II.2: 

I. Testy zgodności rozkładów prawdopodobieństwa (13 publikacji) 

I.1. Propozycje testów zgodności (7 publikacji) 

[1] Sulewski P. (2009) Two-by-two Contingency Table as a Goodness-of-Fit Test, 

Computational Methods in Science and Technology, 15(2), 203-211, Poznań, 

(MNiSW 11 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[2] Sulewski P. (2009) The Three-folded Skewness Test, when a Sample Size is Small, 

Computational Methods in Science and Technology, 15(2), 195-201, Poznań, 

(MNiSW 11 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[3] Sulewski P. (2019) Modification of Anderson-Darling Goodness-of-fit Test of Nor-

mality, Afinidad, 76(588), 195-202 (MNiSW 20 pkt). [PRZEJDŹ DO] 
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[4] Sulewski P. (2019) Modified Lilliefors Goodness-of-fit Test for Normality, 

Communications in Statistics - Simulation and Computation, DOI:10.1080 

/03610918.2019.1664580, praca opublikowana online (baza JCR, IF 1.118, 

MNiSW 40 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[5] Sulewski P. (2021) Two Component Modified Lilliefors Test for Normality, Equi-

librium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 16(2), 429–455 

(baza Journal Citation Indicator (JCI) 1.4, MNiSW 70 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[6] Sulewski P. (2020), Recognizing Distributions Rather than Goodness-of-fit 

Testing. Communications in Statistics - Simulation and Computation, DOI: 

10.1080/ 03610918.2020.1812647, praca opublikowana online (baza JCR, IF 

1.118, MNiSW 40 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[7] Sulewski P. (2021) Recognizing Distributions Using Method of Potential Func-

tions, Communications in Statistics - Simulation and Computation, DOI: 

10.1080/03610918. 2021.1908561, praca opublikowana online (baza JCR, IF 

1.118, MNiSW 40 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

I.2. Propozycje rozkładów testowych (6 publikacje) 

[8] Sulewski P. (2021) Two-Piece Power Normal Distribution, Communications in 

Statistics – Theory and Method, 50(11), 2619-2639 (baza JCR, IF 0.893, 

MNiSW 40 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[9] Sulewski P. (2020) Normal Distribution with Plasticizing Component, Com-

munications in Statistics – Theory and Method, DOI: 10.1080/03610926. 

2020.1837881, praca opublikowana online (baza JCR, IF 0.893, MNiSW 40 

pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[10] Sulewski P. (2021) DS Normal Distribution: properties and applications, Loba-

chevskii Journal of Mathematics, 42(12), 2980–2999. (MNiSW 20 pkt). [PRZEJDŹ 

DO] 

[11] Sulewski P. (2022), New Members of the Johnson Family of Probability Dis-

tributions: properties and application, REVSTAT - Statistical Journal, praca 

opublikowana online (baza JCR, IF 1.10, MNiSW 70 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[12] Sulewski P., Volodin A. (2022) Sulewski Plasticizing Component Distribution: 

Properties and Applications, Lobachevskii Journal of Mathematics, accepted for 

publication (MNiSW 20 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[13] Sulewski P. (2022) Easily changeable kurtosis distribution. Austrian Journal 

of Statistics, 52, 1-24, DOI: 10.17713/ajs.v52i3.1434 (baza JCR, IF 0.775, 

MNiSW 40 pkt). [PRZEJDŹ DO]  

II. Testy niezależności cech jakościowych (10 publikacji) 

II.1. Propozycje testów niezależności (8 publikacji) 

[14] Sulewski P. (2013) Modyfikacja testu niezależności, Wiadomości Statystyczne, 

Warszawa 58(10), 1 - 19 (MNiSW 12 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[15] Sulewski P. (2016) Moc testów niezależności w tablicy dwudzielczej, Wiadomości 

Statystyczne, 61(8), 1-17 (MNiSW 12 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[16] Sulewski P. (2016) Moc testów niezależności w tablicy dwudzielczej większej niż 

2x2, Przegląd statystyczny, 63(2), 190-210 (MNiSW 14 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[17] Sulewski P. (2017) A New Test for Independence in 2x2 Contingency Tables, Acta 

Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(330), 55–75 (MNiSW 14 pkt). 

[PRZEJDŹ DO] 

[18] Sulewski P. (2018) Power Analysis of Independence Testing for the Three-way 

Contingency Tables of Small Sizes, Journal of Applied Statistics, 45(13), 2481-

2498 (baza JCR, IF 1.404, MNiSW 15 pkt). [PRZEJDŹ DO] 
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[19] Sulewski P. (2019) The LMS for Testing Independence in Two-way Contingency 

Tables, Biometrical Letters, 56(1), 17-43 (MNiSW 20 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[20] Sulewski P. (2019), Some Contributions to Practice of 2 × 2 Contingency Ta-

bles, Journal of Applied Statistics, 46(8), 1438-1455 (baza JCR, IF 1.404, 

MNiSW 70 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

[21] Sulewski P. (2021) Logarithmic Minimum Test for Independence in Three way 

Contingency Table of Small Sizes, Journal of Statistical Computation and Sim-

ulation, 91(13), 2780-2799 (baza JCR, IF 1.424, MNiSW 70 pkt). [PRZEJDŹ 

DO] 

II.2. Symulatory danych doświadczalnych: (2 publikacje) 

[22] Sulewski P. (2014) Generowanie tablicy dwudzielczej za pomocą rozkładu dwu-

wymiarowego normalnego, w: Statystyczne badanie współzależności cech typu 

dyskretne kategorie. Akademia Pomorska w Słupsku (MNiSW 20 pkt). [PRZEJDŹ 

DO] 

[23] Sulewski P. (2016) Generowanie tablic dwudzielczych z wykorzystaniem dwuwy-

miarowego rozkładu normalnego uciętego, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Informatyka i Ekonometria, 288(5), 

71 – 87. (MNiSW 10 pkt). [PRZEJDŹ DO] 

 

4.1 Wprowadzenie 

Pojęcie statystyki nieparametrycznej powstało pod koniec XIX wieku. Artykuł Hotel-

linga i Pabsta (1936) poświęcony korelacji rang uważany jest za pierwszą pracę z zakresu me-

tod nieparametrycznych (Domański i Pruska, 2000).  

Nieparametryczne metody wnioskowania statystycznego, dzięki szybkiemu rozszerzaniu  

technik komputerowych,  ciągle się rozwijają. Obecnie każdy badacz posiada komputer osobi-

sty ze stosownym oprogramowaniem, a dzięki usługom online ma dostęp do potężnego zbioru 

różnorodnych danych.  

Literatura poświęcona testom nieparametrycznym jest bardzo obszerna. Szerokie zainte-

resowanie statystykami nieparametrycznymi wynika głównie z możliwości ich powszechnego 

stosowania oraz prostej konstrukcji.  

Segment w literaturze poświęcony testom rangowym zawiera prace m. in. takich autorów 

jak: Puri i Sen (1971), Hollander i Wolfe (1973), Conover (1999), Domański (2003), Bonnini  

i in. (2014a). 

Segment w literaturze dotyczący testów permutacyjnych obejmuje prace m. in. takich 

autorów jak: Pesarin (2001), Arboretti i Bonnini (2008, 2009), Pesarin i Salmaso 

(2010a,2010b), Bonnini i in. (2014b), Arboretti i in. (2016), Pesarin i in. (2016), Kończak 

(2016), Sondhi i Rice (2018), Krzyśko i Smaga (2021).  

Segment w literaturze poświęcony testom jednorodności składa się m. in. z prac takich 

autorów jak: Klingenberg i in. (2009), Sokołowski i in. (2013), Oliveira i in. (2015), Flores  
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i in. (2018), Liu i in. (2018).  

Segment w literaturze dotyczący testów zgodności obejmuje prace m. in. takich autorów 

jak: Fisher (1922), Cramer (1928), Kołmogorow (1933),  Smirnov (1948), Anderson i Darling 

(1952), Szapiro i Wilk (1965), Lilliefors (1967), Torabi i in. (2016), Van Zyl (2018).  

Segment w literaturze poświęcony testom niezależności składa się m. in. z prac takich 

autorów jak: Pearson K. (1900), Yates (1934), Fisher (1935), Irwin (1935), Pearson E.S. (1947), 

Freeman i Halton (1951), Cressie i Read (1984), Zelterman (1987), Taneichi i Sekiya (2007), 

Amiri i von Rosen (2011), Amiri i Modarres (2017). 

W literaturze polskiej godne polecenia są książki Domańskiego i Pruski (2000) oraz Do-

mańskiego i in. (2014) poświęcone m. in. testom nieparametrycznym. 

Czytając cykl publikacji I1, I2, II1, II2, można łatwo zauważyć, że dotyczą one tylko 

dwóch dziedzin. Dziedzin obecnych w Statystyce od jej zarania: testów zgodności i testów nie-

zależności cech jakościowych. Zadanie wniesienia novum do dziedziny o długiej już historii 

rozwoju jest zadaniem bardzo trudnym. Na dodatek realizacja tego zadania musi być poprze-

dzona wykazaniem, ponad wszelka wątpliwość, słabości tego, co w dziedzinie jest w bieżącym 

użyciu.  

W erze przedkomputerowej twórca testu (czy to zgodności, czy niezależności) miał  

w tym sensie związane ręce, że statystyka testowa musiała mieć prostą postać analityczną.  

Na tyle prostą, by jej rozkład warunkowy, że hipoteza o zgodności lub niezależności jest 

słuszna, można było wyprowadzić na drodze analitycznej. Przykładem jest test zgodności KS 

(Kolmogorov, 1933; Smirnov, 1948). Tytaniczna wręcz praca analityczna Kołmogorowa przy-

niosła test o zastosowaniu bardzo ograniczonym wymaganiem, by parametry rozkładu teore-

tycznego były analitykowi znane z innego źródła, niż testowana próba. Gdy wymaganie po-

wyższe nie jest spełnione, moc testu KS jest bardzo mała. By moc zwiększyć, należałoby sko-

rygować wartość krytyczną testu. Aby ją skorygować, trzeba znać rozkład statystyki testowej. 

Niestety, wyznaczenie rozkładu statystyki testowej KS, gdy parametry są wyznaczane z testo-

wanej próby, nie jest na drodze analitycznej możliwe. Tak wracamy do punktu wyjścia.  

Novum wniesione do statystyki pracami wymienionymi na powyższych listach I.1 i II.1 

polega na zastosowaniu na wielką skalę metody MC. Stosując tę metodę numeryczną, można 

komplikować (teoretycznie dowolnie) formuły statystyk testowych, aby z próby wydobywać 

jak więcej informacji i zwiększać moc testów. Za cenę obliczeń trwających średnio kilkadzie-

siąt sekund (np. na komputerze z procesorem Intel i9 realizującym jednocześnie szesnaście 

wątków obliczeniowych) otrzymać można dokładne rozkłady warunkowe statystyk testowych 

tak przy warunku słuszności hipotezy zerowej, jak  i dowolnie założonej „niesłuszności” tej 
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hipotezy. Mając te rozkłady, można precyzyjnie wyznaczyć wartości krytyczne testów oraz ich 

moce.  

4.2 Zakres badań 

Zakres moich zainteresowań naukowych obejmuje następujące obszary badawcze: 

1) Generatory, 

2) Testy zgodności i niezależności, 

3) Rozkłady prawdopodobieństwa, 

4) Teorię niezawodności. 

Proponowany cykl artykułów, jako główne osiągnięcie naukowe, dotyczy wszystkich 

wymienionych obszarów badawczych z wyjątkiem teorii niezawodności. Teorią niezawodności 

głównie zajmowałem się przed doktoratem. Kontynuacją tych badań po doktoracie jest mono-

grafia nr 1 (Sekcja 5.1) oraz dwie publikacje opisane w Sekcji 5.4.3. 

 Tylko najważniejsze artykuły związane z obszarami 1) – 3) zostały wybrane do głów-

nego cyklu, pozostałe są opisane w Sekcji 5. Aby sprecyzować zakres przeprowadzonych ba-

dań, związanych z głównym cyklem publikacji, należałoby wymienić: 

• zdefiniowanie testów zgodności [1-7],1 

• zdefiniowanie elastycznych rozkładów prawdopodobieństwa, których szczególnym 

przypadkiem  jest rozkład normalny [8-13], 

• zdefiniowanie testów niezależności cech jakościowych [14-21], 

• zdefiniowanie symulatorów danych doświadczalnych [22-23]. 

4.3 Cele naukowe 

Cele naukowe związane z prezentowanym cyklem 23 publikacji można podzieli na dwie 

kategorie: cele teoretyczne i cele aplikacyjne. 

Celami teoretycznymi prac [1-23] są propozycje nieparametrycznych testów statystycz-

nych wraz z zagadnieniami pomocniczymi dotyczącymi rozkładów prawdopodobieństwa oraz 

symulatorów danych doświadczalnych.  

Celami aplikacyjnymi prac [1-23] są implementacje komputerowe omawianych zagad-

nień. Cele te są bardziej widoczne w dorobku dodatkowym opisanym publikacjami [24-48],  

 

1 Liczba w nawiasie kwadratowym oznacza odwołanie do publikacji streszczonej w Autoreferacie, która to 

publikacja może być pobrana online w celu poznania jej szczegółów. Jej kopia znajduje się także w załączonym 

do dokumentacji folderze PENDRIVE.  
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w którym czytelnik otrzymuje gotowe oprogramowanie lub wskazówki — z kodami włącz-

nie — jak takie oprogramowanie przygotować. Cele aplikacyjne najbardziej widoczne są  

w monografiach opisanych w Sekcjach 5.1 – 5.3, w których czytelnik otrzymuje kody napisane 

w języku VBA dotyczące wszystkich omawianych zagadnień. Dzięki temu może On wykorzy-

stać arkusz kalkulacyjny w pełniejszy, bardziej profesjonalny sposób.   

4.4 Osiągnięcia teoretyczne 

4.4.1 Propozycje testów zgodności  

Test 𝜒2 dla tablicy dychotomicznej do badania zgodności z rozkładem wykładniczym 

wykorzystałem w pracy [1]. Próby pobierałem z URG, którego szczególnym przypadkiem jest 

rozkład wykładniczy. Zaproponowany test okazał się zdecydowanie mocniejszy niż test LF 

(Lilliefors, 1967). 

Zaproponowałem także test zgodności z rozkładem normalnym stosowalny dla liczebno-

ści próby 𝑛 ≤ 30. Do zdefiniowania statystyki testowej w [2] użyłem WA klasycznego (Cra-

mer, 1958), WA medianowego (Kenney i Keeping, 1962) oraz WA Bowleya (Kenney i Kee-

ping, 1962). Zdefiniowany test zgodności, w porównaniu z testem LF, pozytywnie wyróżnił się 

w przeprowadzonych badaniach symulacyjnych. 

Używając wielokrotnie testu zgodności AD (Anderson, Darling, 1952), doszedłem do 

wniosku, że test ten nie zawsze wyróżniał się ze względu na swoją moc. Stąd moja propozycja 

jego modyfikacji oznaczona przez 𝐴𝐷𝑚 i przedstawiona w [3]. Symulacje MC pokazały, że 

𝐴𝐷𝑚 ma największą moc dla symetrycznych rozkładów alternatywnych z krótkimi ogonami  

i dla rozkładów symetrycznych zbliżonych do rozkładu normalnego. Test 𝐴𝐷𝑚 spośród 13 ana-

lizowanych testów pozytywnie wyróżnił się także dla asymetrycznych rozkładów z krótkimi 

ogonami. Walory statystyczne testu 𝐴𝐷𝑚 pokazał także przykład danych rzeczywistych.  

W pracach [1,2] test LF nie wypadł dobrze w porównaniu z nowymi testami zgodności  

i dlatego w pracy [4] postanowiłem tę sytuację zmienić. Zmodyfikowałem ten test, używając 

różnych definicji dystrybuanty empirycznej w zdefiniowaniu statystyki testowej. Nowy test 

porównałem z testami AD, CVM (Cramer, 1928) oraz SW (Shapiro i Wilk, 1965) dla liczeb-

ności próby 𝑛 = 10,14,20. Rozkłady alternatywne w liczbie 87 podzieliłem na 12 grup według 

znaków WA i WOG. W celu uzyskania odpowiednich wartości WA i WOG, zdefiniowałem 

tzw. składnik uplastyczniający (PC), na podstawie którego powstały dwa rozkłady alterna-

tywne, mianowicie PCPC oraz NDPC [10]. Zdefiniowałem miarę podobieństwa rozkładu nor-
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malnego do rozkładu alternatywnego. Posługując się tą miarą, posortowałem rozkłady alterna-

tywne dla każdej z 12 grup rozkładów według jej wartości. Nowy test okazał się zdecydowanie 

lepszy od analizowanych testów konkurujących. Dla 𝑛 = 10 nowy test miał największą moc 

dla 71 rozkładów alternatywnych, co stanowi 81.6%. Walory statystyczne nowego testu uka-

zują także przykłady danych rzeczywistych. 

Generalnie, są dwie metody zwiększenia mocy testów zgodności: ekstensywna i inten-

sywna. Pierwsza z wymienionych metod polega na korzystaniu z prób o dużych liczebnościach. 

Druga z wymienionych metod polega na wydobyciu z prób większej ilości szeroko rozumianej 

zawartej w nich informacji o rozkładzie obowiązującym w testowanej populacji generalnej. 

Bez wątpienia dużo ciekawszym zagadnieniem jest uzyskanie maksimum informacji z małych 

prób. Modyfikacja testu LF przedstawiona w [4] dała bardzo ciekawe wyniki. Wiemy dosko-

nale, że największa rozbieżność między dystrybuantą teoretyczną a empiryczną może mieć 

miejsce na różnych pozycyjnych szeregu rozdzielczego. Prawdopodobieństwo wystąpienia tej 

rozbieżności dla danej statystyki pozycyjnej 𝑟 jest tym mniejsze, im 𝑟 jest bardziej skrajne. 

Stąd pomysł dwuskładnikowej statystyki testowej opisanej w [5]. Pierwszy składnik to kla-

syczna statystyka testu LF, czyli największa bezwzględna różnica między dystrybuantą teore-

tyczną i empiryczną. Drugim składnikiem jest wartość położenia największej rozbieżności mię-

dzy dystrybuantami teoretyczną a empiryczną. Nową propozycję dwuskładnikową porównałem 

z modyfikacją testu LF opisaną w [4] dla liczebności próby 𝑛 = 20,50,100. W pracy [5] zde-

finiowałem także miarę podobieństwa rozkładu normalnego do rozkładu alternatywnego. Pa-

rametry rozkładów alternatywnych dobrałem w taki sposób, aby rozkłady alternatywne  były 

bliskie rozkładowi normalnemu (wartość miary była jak najmniejsza). Test dwuskładnikowy 

okazał się najlepszy dla pewnych rozkładów alternatywnych. Definiując ten test, moje oczeki-

wania co do jego użyteczności były zdecydowanie większe.  

Analizując literaturę poświęconą testom zgodności, można stwierdzić, że testy te są kon-

serwatywne. Kiedy wartość statystyki testowej przekracza odpowiednią wartość krytyczną, 

wtedy werdykt brzmi: są podstawy do odrzucenia 𝐻0. Możemy w tej sytuacji zadać pytanie  

„I co dalej”?. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo interesująca: zastąp testy zgodności rozpo-

znawaniem rozkładów. Pierwszy algorytm rozpoznawania rozkładów przedstawiony w [6] zre-

alizowałem, implementując w nim zasadę k-najbliższych sąsiadów. Drugi algorytm rozpozna-

wania obrazów opisany w [7] bazował na metodzie funkcji potencjalnych. Wyniki otrzymane 

w [6] i [7] pokazały, że rozpoznawanie rozkładów jest znacznie lepsze w wykrywaniu próby 

pobranej z rozkładu nienormalnego niż testy zgodności. Ponadto, analiza danych rzeczywistych 
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ujawniła, że rozpoznawanie rozkładów nie tylko wykrywa próbę pobraną z rozkładu nienor-

malnego, ale także wskazuje konkretny rozkład, z którego ta próba została pobrana. 

4.4.2 Propozycje rozkładów testowych 

 W celu porównania testów zgodności z danym rozkładem niezbędne jest wyznaczenie 

ich mocy dla różnych rozkładów alternatywnych. Do badania mocy testów zgodności  

z rozkładem normalnym najciekawsze są rozkłady, które poprzez zmianę wartości ich parame-

trów pozwalają odchodzić od rozkładu normalnego, tzn. rozkład normalny jest ich szczególnym 

przypadkiem. Rodzinę takich rozkładów wzbogacają następujące rozkłady: TPPN [8], NDPC 

[9], DSN [10], dwa nowe rozkłady z rodziny Johnsona [11], SPC [12] oraz ECK [13].  

Interesujące są rozkłady, które mają szeroki zakres zmienności WA i WOG, czyli są bar-

dzo elastyczne. W artykułach [8,9], dla różnych rozkładów prawdopodobieństwa, punkty  

o współrzędnych (WA,WOG) naniosłem na kartezjański układ współrzędnych wraz z tzw. pa-

rabolą Małachowa (Małachow, 1978) opisaną zależnością 𝑊𝑂𝐺 = 𝑊𝐴2 − 2. Oprócz oceny 

wizualnej w postaci konstelacji punktów (WA,WOG), często o interesującym kształcie, zdefi-

niowałem także miarę SKS. Dzięki mierze SKS można kształt konstelacji punktów scharakte-

ryzować liczbowo w celu łatwiejszych porównań elastyczności rozkładów prawdopodobień-

stwa [8,9].   

4.4.3 Propozycje testów niezależności 

Moim wkładem w dziedzinę testów niezależności są dwa testy. Pierwszy z nich, nazwany 

modułowym, przeznaczony jest do stosowania do TD [14,15,16] oraz TT [18]. Drugi test na-

zwany LMS, [17, 19, 21] jest ulepszoną wersją pierwszego. Testy modułowy oraz LMS po-

równałem z rodziną testów chi-kwadrat (Cressie i Read, 1984) ze względu na ich moc dla TD 

oraz dla TT (Pardo, 1996). Dokładną analizę właściwości testów chi-kwadrat dla co najwyżej 

4 cech przedstawiłem w książce (Sekcja 5.2). 

W celu wyznaczenia FMT niezbędne są miary nieprawdziwości 𝐻0 MoU. Miarę taką, 

wynikającą z definicji niezależności cech, zdefiniowałem do TD [15-16], TT [18] i TW (Sekcja 

5.2). Jeżeli 𝐻0 jest słuszna, to MoU jest równa zeru. W pracy [20] wykorzystałem miarę MoU 

jako statystykę testową. Każda statystyka testowa ma przyporządkowaną FMT. Aby ułatwić 

porównanie FMT, w [20] zaproponowałem miarę o nazwie MAOUL i zastosowałem ją do TD 

2 × 2. Szczegółowo podałem wyprowadzenie, własności i przykład praktycznego zastosowa-

nia miary MAOUL. Miarę MAOUL dla TT zastosowałem w [21]. 
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4.4.4 Symulatory danych doświadczalnych 

Do badania właściwości testów niezależności cech jakościowych niezbędne są narzędzia 

do generowania zawartości TD, TT i TW. W dalszym ciągu tego tekstu, dla uproszczenia, będę 

mówił po prostu o tablicach. Opracowane przeze mnie generatory wykorzystywały liczby pseu-

dolosowe podlegające dwuwymiarowemu rozkładowi normalnego [22], dwuwymiarowemu 

rozkładowi normalnego uciętemu [24] oraz URG [23]. W większości eksperymentów wypeł-

niałem jednak tablice metodą nazwaną słupkową umożliwiającą wypełnianie TD [34], TT 

[18,35,41] oraz TW (Sekcja 5.2). Aby zastosować tę metodę, należy utworzyć scenariusze wy-

znaczania prawdopodobieństw 𝑝𝑖𝑗 (𝑖 = 1, … 𝑤; 𝑗 = 1, … , 𝑘) dla tablic 𝑤 × 𝑘,  prawdopodo-

bieństw 𝑝𝑖𝑗𝑡 (𝑖 = 1, … 𝑤; 𝑗 = 1, … , 𝑘; 𝑡 = 1, … , 𝑝) dla tablic 𝑤 × 𝑘 × 𝑝, …, dla których 𝐻0 jest 

niesłuszna. Scenariusze te sparametryzowałem za pomocą PFP. Oczywiście wspomniane praw-

dopodobieństwa dla danego scenariusza sumują się do jedynki. Takie scenariusze zdefiniowa-

łem do TD [15-17,19,20,34,43], TT [18,21,35,44] oraz TW (Sekcja 5.2). Jeżeli 𝐻0 jest słuszna, 

to wszystkie prawdopodobieństwa mają taką samą wartość.  

4.5 Osiągnięcia aplikacyjne 

Zagadnienia teoretyczne w [1,2] zostały uzupełnione o część programistyczną w postaci 

kodów VBA, która pozwoli czytelnikowi przygotować własne oprogramowanie użytkowe.  

W załączniku do prac [3,4,5] podałem kody napisane w środowisku R (R Core Team, 

2014) w celu obliczenia wartości statystyk, wartości krytycznych oraz p-value.  

W załączniku do prac [10,12,13] podałem kody napisane w środowisku R związane  

z nowym rozkładem prawdopodobieństwa (funkcja gęstości, dystrybuanta, generator).  

W załączniku do prac [23] podałem kody napisane w środowisku R w celu generacji 

zawartości TT, obliczenia wartości statystyki testowej oraz wartości krytycznych.  

4.6 Omówienie poszczególnych artykułów 

W niniejszej Sekcji przedstawiłem charakterystykę 23 artykułów wchodzących w skład 

cyklu prac zgłaszanych jako główne osiągnięcie naukowe, które podzieliłem na IV kategorie. 

Kategoria I (Sekcja 4.6.1) jest poświęcona testom zgodności i obejmuje 7 artykułów. Kategoria 

II (Sekcja 4.6.2) dotyczy rozkładów prawdopodobieństwa i składa się 6 publikacji. Kategoria 

III (Sekcja 4.6.3) jest poświęcona testom niezależności i obejmuje 8 artykułów. Kategoria IV 

(Sekcja 4.6.4) dotyczy symulatorów danych doświadczalnych i składa się z 2 publikacji. 

Każdą z Sekcji 4.6.1 – 4.6.4 rozpoczynam wstępem w celu przybliżenia czytelnikowi 

danej tematyki. Bardzo ważnym aspektem dla mnie jest pokazanie zastosowań omawianych 
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zagadnień w ekonomii. Przykłady danych rzeczywistych opisane w tej Sekcji dotyczą bardzo 

różnorodnych zagadnień, które są mniej lub bardziej związane z ekonomią. Szczegóły doty-

czące tej kwestii przedstawiłem we wstępach do Sekcji 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 oraz 4.6.4.  

4.6.1 Testy zgodności rozkładów prawdopodobieństwa: propozycje testów 

Rola testów statystycznych jest od lat przedmiotem dyskusji. Przegląd tego zagadnienia 

został przedstawiony m. in. w pracy Coxa i in. (1977). Niemniej jednak temat ten jest nadal 

ważny, co potwierdza m.in. artykuł na temat testów statystycznych w finansach napisany przez 

Kim i Ji (2015).   

Wiele testów statystycznych jest stosowanych w praktyce z niewielkim uwzględnieniem 

ich kluczowych cech, takich jak wielkość i moc. Charakterystyki te powinny być intensywnie 

badane przynajmniej w symulacjach, jak np. w pracach Orzeszko (2014), Pawia (2015), Gó-

reckiego i Smagi (2015). Nie mogłem się nie zgodzić z tą tezą głoszoną w artykule Lacha  

i Smagi (2018), stąd moje publikacje [1-7] oraz [33-34] poświęcone testom zgodności.  

Testowanie zgodności rozkładów empirycznych i teoretycznych stanowi jeden z ważnych 

etapów związanych z modelowaniem zjawisk ekonomicznych. Wykorzystywane testy staty-

styczne bazują w ogromnej mierze na analizie dystrybuanty empirycznej i umożliwiają dopa-

sowanie modeli w sytuacji, gdy nie są znane rzeczywiste parametry rozkładów w populacji.  

W literaturze statystycznej popularne są testy normalności będące w zdecydowanej więk-

szości treścią tej Sekcji, które nie zawsze mogą być stosowane do weryfikacji postaci rozkła-

dów płac i dochodów. Rozkład normalny dobrze opisuje rozkłady płac jedynie w wyjątkowej 

sytuacji badania jednorodnych grup pracowników (Domański i in., 2014). Należy jednak pa-

miętać, że tematyka przedstawiona w tej Sekcji, po transformacji danych (np. za pomocą loga-

rytmu,) może być niekiedy stosowana w zagadnieniach ekonomicznych. 

Dokonując przeglądu artykułów związanych z ekonomią, doszedłem do wniosku, że nie 

zmalała popularność takich testów zgodności jak KS, AD i CVM tym bardziej, że są one zaim-

plementowane w programach statystycznych, w tym w środowisku R. Ponadto, badając zgod-

ność rozkładu empirycznego z teoretycznym, możemy wartości krytyczne dla testów wyzna-

czyć drogą symulacyjną, np. na podstawie 106 wartości statystyk pozycyjnych.  

Testy zgodności KS, AD i CVM do weryfikacji postaci rozkładów cen lub indeksów cen 

zastosowano m. in. w pracach Malik (2013), Hołdy i Malik (2013), Duczkowskiego (2021), 

Sulewskiego i Białka [47]. Wspomniane testy zgodności do weryfikacji postaci rozkładów do-

chodów wykorzystano m. in. w pracach Pekasiewicz (2014), Turczak (2016), Barroso i in. 

(20020), Jędrzejczak (2020) oraz Sulewskiego i Szymkowiaka [50]. W pracy Shi i Freesa 
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(2010) dokonano weryfikacji postaci rozkładów wydatków za pomocą testów KS, AD i CVM.  

W celu uporządkowania terminologii chciałbym zaznaczyć, że test KS, w którym para-

metry były oszacowane z próby, określiłem mianem testu LF. 

W swoich badaniach korzystałem ze zdecydowanie większej rodziny testów zgodności  

i to głównie do badania normalności, nie licząc pracy [1]. Pierwszą grupę tworzą testy zdefi-

niowane z użyciem dystrybuanty empirycznej i należą do niej wspomniane już testy KS, LF, 

AD, CVM oraz testy Kuipera (1960), Watsona (1961) i 𝐻𝑛 (Torabi i in., 2016). Drugą grupę 

tworzą testy bazujące na entropii takie jak: TC (Correa, 1995), KL (Vasicek, 1976), TA (Ali-

zadeh i Arghami, 2010, 2013), TV (Park i Park, 2003), TE (Park i Park, 2003). W skład trzeciej 

grupy wchodzą m.in. testy: Renyiego (1953), SW, 𝑀𝑛 (Csörgo i Révész, 1971), SF (Shapiro  

i Francia, 1972), JB (Jarque i Bera, 1980, 1987), 𝑇𝐸𝑃 (Epps i Pulley, 1983), 𝑇1𝑛 (LaRiccia, 

1986), AJB (Urzúa, 1997), 𝑍𝐴 (Zhang i Wu, 2005), SJ (Gel i in., 2007), RJB (Gel i Gastwirth, 

2008).  

Jak już wspomniałem wcześniej, bardzo ważną kwestią jest dla mnie ukazanie zastoso-

wania novum w ekonomii. W tym przypadku tym novum są testy zgodności. Przykłady danych 

rzeczywistych opisane w tej Sekcji dotyczą bardzo różnorodnych zagadnień, które są mniej lub 

bardziej związane z ekonomią. Na przykład w [4] podejmuję tematykę dotyczącą czasów cy-

klów spycharek oraz wzrostu (w cm) pięcioletnich brytyjskich chłopców, natomiast w [5] ana-

lizuję średnią wagę kobiet amerykańskich w wieku 30-39 lat. Z kolei w [5] wspominam o od-

setku ludności zamieszkującej obszary miejskie w każdym z 50 stanów USA. W [7] teorię sto-

suję do szeregu czasowego z obserwacjami przychodów kwartalnych od II kwartału 1962 roku 

do IV kwartału 1971 roku. 

Mój wkład w teorię testów zgodności z rozkładem wykładniczym przedstawia artykuł 

[1], w teorię testów zgodności z rozkładem normalnym opisują prace [2-5]. Dwie ostatnie pu-

blikacje tej Sekcji, czyli [6-7], dotyczą innowacji polegającej na zastąpieniu klasycznych te-

stów zgodności technikami rozpoznawania rozkładów. 

 

[1] Sulewski P. (2009) Two-by-two Contingency Table as a Goodness-of-Fit Test, Compu-

tational Methods in Science and Technology, 15(2), 203 – 211 (MNiSW 11 pkt).POBIERZ 

Artykuł przedstawia tablicę dychotomiczną jako test zgodności z rozkładem wykładni-

czym. Opisałem w nim sposób generacji zawartości tablicy 2 × 2. Próbę pobierałem z URG  

z parametrem skali 𝑎 oraz parametrami kształtu 𝑏, 𝑐. Jeśli 𝑏 = 𝑐 = 1, to szczególnym przypad-

kiem URG jest rozkład wykładniczy. Wartości parametrów kształtu dobrałem tak, aby uzyskać 

https://drive.google.com/file/d/15Eyea9oNsGpZLcY78zScI_JfKICGOT1B/view
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wszystkie możliwe przebiegi funkcji ryzyka URG. Wartości krytyczne proponowanego testu 

obliczyłem symulacyjnie na podstawie 104 wartości statystyk pozycyjnych. Celem pracy jest 

określenie mocy testu 𝜒2 i porównanie uzyskanych wyników z testem zgodności LF. Propono-

wany test w większości analizowanych przypadków miał większą moc niż test LF, szczególnie 

dla małych prób. Dla n=15 sytuacja ta ma miejsce w 91% otrzymanych wyników, dla n=20  

w 80%, dla n=30 w 72%. Zaprezentowane kody napisane w języku VBA pozwolą czytelnikowi 

przygotować własne oprogramowanie.  

 

[2] Sulewski P. (2009) The Three-folded Skewness Test, when a Sample Size is Small, Com-

putational Methods in Science and Technology, 15(2), 195-201 (MNiSW 11 pkt).  POBIERZ 

Celem artykułu jest przedstawienie nowego testu zgodności z rozkładem normalnym. 

Test wykorzystuje trzy różne definicje skośności: klasyczną (Cramer, 1958), medianową (Ken-

ney i Keeping, 1962) oraz Bowleya (Kenney i Keeping, 1962). Wartości krytyczne dla nowego 

testu wyznaczyłem symulacyjnie na podstawie 10240 wartości statystyk pozycyjnych. Próby 

pobierałem z rozkładu log-normalnego. Porównałem  moc proponowanego testu z mocą testu 

LF. Nowa propozycja zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się w przeprowadzonych badaniach 

symulacyjnych. Zaprezentowane kody napisane w języku VBA są zachętą dla czytelnika do 

przygotowania własnego oprogramowania. 

 

[3] Sulewski P. (2019) Modification of Anderson-Darling Goodness-of-fit Test of Normality, 

Afinidad, 76(588), 195-202 (MNiSW 20 pkt).  POBIERZ 

Celem artykułu jest przedstawienie nowego testu zgodności z rozkładem normalnym. 

Nowa propozycja określona jako 𝐴𝐷𝑚 jest modyfikacją testu AD. Wartości krytyczne wyzna-

czyłem symulacyjnie na podstawie 106 wartości statystyk pozycyjnych. Skorzystałem z dwóch 

zbiorów rozkładów alternatywnych. Pierwszy z nich użyto w pracach (Esteban i in., 2001; To-

rabi i in., 2016), drugi natomiast w (Gan i Koehler, 1990; Krauczi, 2009;  Torabi i in., 2016). 

Porównałem moc proponowanego testu z mocą 12 innych testów. Badania symulacyjne poka-

zały, że test 𝐴𝐷𝑚 miał największą moc dla rozkładów symetrycznych z krótkimi ogonami i dla 

rozkładów symetrycznych  zbliżonych do rozkładu normalnego. Test ten wyróżnił się także dla 

rozkładów asymetrycznych z krótkimi ogonami. Walory statyczne tego testu były także wi-

doczne w analizie przykładu dotyczącego czasów cyklów spycharek (AbouRizk i in., 1994).  

W załączniku do artykułu podałem kody środowiska R w celu obliczenia wartości statystyki 

𝐴𝐷𝑚, wartości krytycznej oraz p-value.  

https://drive.google.com/file/d/1yPy0dJ3pq6K5dMAprVpXfQu7pXRClYTq/view
https://drive.google.com/file/d/1ulxVEXEyP5oAVQ7vx-y_y96qwnhM8VVV/view?usp=sharing
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[4] Sulewski P. (2019) Modified Lilliefors Goodness-of-fit Test for Normality, Communi-

cations in Statistics - Simulation and Computation, DOI:10.1080/03610918.2019. 1664580, 

praca opublikowana online (JCR, IF 1.118, MNiSW 40 pkt). POBIERZ  

Głównym celem artykułu jest zaproponowanie skorygowanego testu zgodności (α, β) 

Lillieforsa oznaczonego przez LFm z rozkładem normalnym. Ta modyfikacja polega na zasto-

sowaniu różnych definicji dystrybuanty empirycznej zależnej od 𝛼 i 𝛽. Wartości (𝛼, 𝛽) zależą 

od wartości skośności i ostrości grzbietu i są one zalecane w celu zwiększenia mocy testu 𝐿𝐹𝑚. 

Wartości krytyczne wyznaczono metodą MC na podstawie 105 statystyk pozycyjnych dla 𝑛 =

10,14,20 i 𝛼 = 0.05. Wyniki uzyskane dla 𝑛 = 12,16,18 nie wpłynęły na wnioski końcowe  

i zostały pominięte z powodu rozmiaru pracy. Wnioski dla 𝛼 = 0.1 były identyczne. Propono-

wany test porównałem z popularnymi testami zgodności takimi jak: AD, CVM oraz SW. Roz-

kłady alternatywne w liczbie 87 podzieliłem na 12 grup według znaków WA i WOG. Więk-

szość z nich została użyta w pracach takich jak: (Gan i Koehler, 1990); (Esteban i in., 2001); 

(Krauczi, 2009); (Torabi i in., 2016). Dla potrzeb artykułu, w celu uzyskania pożądanych war-

tości WA i WOG, zdefiniowałem tzw. składnik uplastyczniający (PC), na podstawie którego 

powstały dwa rozkłady alternatywne, mianowicie PCPC oraz NDPC [10]. Wartości parame-

trów rozkładów alternatywnych wyznaczyłem na podstawie zdefiniowanej miary podobieństwa 

między rozkładem normalnym a rozkładem alternatywnym. Dla każdej z dwunastu grup roz-

kłady alternatywne posortowałem według wartości wspomnianej miary podobieństwa. Obli-

czyłem moc testów dla szerokiej rodziny rozkładów alternatywnych.  

Artykuł pokazał, że wartości stałych 𝛼, 𝛽 występujące we wzorze na obliczanie dystry-

buanty empirycznej wpływają na moc testu 𝐿𝐹𝑚. Dwumodalność rozkładów alternatywnych 

nie wpłynęła na wartości 𝛼, 𝛽 definiujące dystrybuantę empiryczną. Dla każdej grupy rozkła-

dów alternatywnych zaproponowałem optymalną definicję dystrybuanty empirycznej. Pokaza-

łem zastosowanie nowego testu dla danych rzeczywistych. Przykład I dotyczy czasów cyklów 

spycharek (AbouRizk i in., 1994). Przykład II analizuje wzrost w cm 99 pięcioletnich brytyj-

skich chłopców.2 Przykład III jest poświęcony czasom przeżycia 19 pacjentów cierpiących na 

ostrą białaczkę szpikową (Nofal i Butt, 2014). W załączniku do artykułu, oprócz wartości licz-

bowych reprezentujących przykłady danych rzeczywistych, podałem kody środowiska R  

w celu obliczenia wartości statystyki 𝐿𝐹𝑚, wartości krytycznej oraz p-value. 

 

 

2http://www.mas.ncl.ac.uk/~njnsm/medfac/docs/intro.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1jCH9Zswi-StDG1hPdmiDJByg7mQZCyK_/view?usp=sharing
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[5] Sulewski P. (2021) Two Component Modified Lilliefors Test for Normality, Equilibrium. 

Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 16(2), 429–455 (baza JCI 1.4, MNiSW 

70 pkt). POBIERZ 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie dwuskładnikowego zmodyfikowanego te-

stu zgodności LF z rozkładem normalnym. Pozostałe cele to zdefiniowanie miary podobieństwa 

rozkładu alternatywnego do rozkładu normalnego oraz porównanie mocy proponowanego testu 

z testem jednoskładnikowym dla 60 rozkładów alternatywnych. Generalnie, są dwie metody 

zwiększenia mocy testów zgodności: ekstensywna i intensywna. Pierwsza z wymienionych me-

tod polega na korzystaniu z prób o dużych liczebnościach. Druga z wymienionych metod po-

lega na wydobyciu z prób większej ilości szeroko rozumianej zawartej w nich informacji  

o rozkładzie obowiązującym w testowanej populacji generalnej. Bez wątpienia dużo ciekaw-

szym zagadnieniem jest uzyskanie maksimum informacji z małych prób. Modyfikacja testu LF 

przedstawiona w [4] dała bardzo ciekawe wyniki. Wiemy doskonale, że największa rozbież-

ność między dystrybuantą teoretyczną a empiryczną może mieć miejsce na różnych pozycyj-

nych szeregu rozdzielczego. Prawdopodobieństwo wystąpienia tej rozbieżności dla danej sta-

tystyki pozycyjnej 𝑟 jest tym mniejsze, im 𝑟 jest bardziej skrajne. Stąd pomysł dwuskładniko-

wej statystyki testowej. Pierwszy składnik to klasyczna statystyka testu LF, czyli największa 

bezwzględna różnica między dystrybuantą teoretyczną i empiryczną. Drugim składnikiem jest 

wartość położenia największej rozbieżności między dystrybuantami teoretyczną a empiryczną. 

Nową propozycję dwuskładnikową porównałem z modyfikacją testu LF opisaną w [4] dla li-

czebności próby 𝑛 = 20,50,100.  

Parametry rozkładów alternatywnych dobrałem w taki sposób, aby rozkłady alternatywne  

były bliskie rozkładowi normalnemu (wartość miary była jak najmniejsza). Badania symula-

cyjne dla poziomu istotności 𝛼 = 0.05 oraz liczebności próby 𝑛 = 20,50,100 pokazały, że pro-

ponowany test ma największą moc dla niektórych rozkładów alternatywnych, w szczególności 

dla rozkładów symetrycznych jedno i dwu modalnych z dodatnią wartością WOG; dla rozkła-

dów symetrycznych z ujemną wartością WOG, gdy liczebność próby jest mała. Definiując ten 

test, moje oczekiwania były zdecydowanie większe. 

Przykłady danych rzeczywistych pokazują przydatność proponowanego testu zgodności. 

Przykład 1 dotyczy wzrostu w cm 99 pięcioletnich brytyjskich chłopców.3 Przykład 2 przed-

stawia wartości wyrażające wytrzymałość włókien węglowych (Kundu i Raqab, 2009; Nofal  

 

3http://www.mas.ncl.ac.uk/~njnsm/medfac/docs/intro.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1N-rTKNmhimBxDGGx0syVKn0cldu7pHDb/view?usp=sharing
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i in., 2017). Przykład 3 prezentuje średnią wagę kobiet amerykańskich w wieku 30-39 lat (pa-

kiet R „women”). Przykład 4 dotyczy liczby osób aresztowanych za napaść na 100 tys. miesz-

kańców w każdym z 50 stanów USA (pakiet R „USArrests”). Przykład 5 przedstawia odsetek 

ludności zamieszkującej obszary miejskie w każdym z 50 stanów USA (pakiet R „USArrests”). 

W załączniku do artykułu podałem kody środowiska R w celu obliczenia wartości nowej staty-

styki, wartości krytycznej oraz p-value. 

 

[6] Sulewski P. (2020), Recognizing Distributions Rather Than Goodness-of-fit Testing, 

Communications in Statistics - Simulation and Computation, DOI: 10.1080/03610918. 

2020.1812647, praca opublikowana online  (JCR, IF 1.118, MNiSW 40 pkt). POBIERZ 

Głównym celem artykułu jest zastosowanie idei rozpoznawania rozkładów zamiast prze-

prowadzania testów zgodności. Wielu statystyków przyczyniło się do postępu w dziedzinie te-

stów zgodności, jednak testy te są konserwatywne. Pomysł ten zrealizowałem za pomocą reguły 

k-najbliższych sąsiadów. Praca dotyczy rozpoznania rozkładu normalnego. Teorię poświęconą 

rozpoznawaniu rozkładów za pomocą reguły k-najbliższych sąsiadów przedstawiłem szczegó-

łowo w postaci algorytmu. Główna część pracy jest poświęcona komputerowej implementacji 

klasyfikatora rozkładów, która obejmuje regułę k-najbliższych sąsiadów. Klasyfikator rozkła-

dów pracuje na normalnym i na nienormalnych zbiorach referencyjnych. Nienormalne zbiory 

referencyjne (zwane również zestawami wzorców) zawierają wartości WA i WOG obliczone 

na podstawie próby. Mówiąc w kategoriach rozpoznawania wzorców próba jest obiektem  

do sklasyfikowania, natomiast WA i WOG to cechy obiektu. Twórcy rozpoznawania wzorców 

byli świadomi zmienności parametrów obiektów tworzących zbiory referencyjne, jednak środki 

zaradcze na zmienność cech są znane. Najskuteczniejszym, ale i najbardziej kosztownym środ-

kiem zaradczym na zmienność cech jest zwiększenie rozmiaru zbiorów referencyjnych.  

W artykule elementy zbiorów referencyjnych są wyznaczane komputerowo, a nie pracowicie 

zbierane z prawdziwego życia, jak to ma miejsce np. w medycynie. Tak więc przygotowanie  

ich jest zarówno tanie, jak i łatwe. Wiadomo jednak, że zbiory referencyjne nie mogą być po-

większane w nieskończoność. Istnieje zasadnicza różnica między testami zgodności a rozpo-

znawaniem rozkładów. Zbiór rozkładów konkurujących z N(0,1) określa się przed rozpoczę-

ciem procedury rozpoznawania. Zbiory referencyjne odnoszące się do rozkładów konkurują-

cych są tworzone w taki sam sposób jak zbiór referencyjny dla N(0,1) i znajdują się w pamięci 

klasyfikatora rozkładów. Dla konkretnej próby klasyfikator rozkładów, stosując regułę k-naj-

bliższych sąsiadów, dawał trzy możliwe wyniki: wskazywał na rozkład normalny, z którego 

https://drive.google.com/file/d/1Lax2aHfqs5fEefDN-mdA9ZP35TNU3W0d/view?usp=sharing
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pobrano próbę lub wskazywał na rozkład konkurujący albo odmawiał podjęcia decyzji.   

W pracy zbadałem dwanaście rozkładów konkurujących reprezentujących różne znaki WA  

i WOG z tak dobranymi parametrami, aby ich podobieństwo do N(0,1) było duże. W tym celu 

skorzystałem z miary podobieństwa 𝑀 > 0.7 [5].  Do badań symulacyjnych wybrałem bardzo 

popularne jak i nowe testy zgodności. Przykład symulacyjny pokazuje, że rozpoznawanie roz-

kładów jest znacznie lepsze w wykrywaniu próby pobranej z rozkładu nienormalnego niż testy 

zgodności.  

Przykłady danych rzeczywistych dobrałem tak, aby otrzymać różne znaki wartości WA  

i WOG. Przykład I dotyczy czasów cyklów spycharek (AbouRizk i in., 1994). Przykład 2 przed-

stawiał zbiór danych z (Nichols i Padgett, 2006; Lemonte, 2013) opisujący wytrzymałość włó-

kien węglowych. Przykład III jest poświęcony wzrostowi w calach 126 studentów z University 

of Pensylwania (Cruz-Medina, 2001; Hassan i Hijazi, 2010). Przykłady danych rzeczywistych 

pokazują, że rozpoznawanie rozkładów nie tylko wykrywa nienormalną próbę, ale także wska-

zuje konkretny rozkład, z którego ta próba została pobrana. 

 

[7] Sulewski P. (2021) Recognizing distributions using method of potential functions, 

Communications in Statistics - Simulation and Computation, DOI: 10.1080/03610918. 

2021.1908561,  praca opublikowana online (baza JCR, IF 1.118, MNiSW 40 pkt).  

POBIERZ 

Główna idea tego artykułu jest taka sama jak pracy [6]. Jedyna różnica polega na tym, 

że regułę k-najbliższych sąsiadów zastąpiłem funkcjami potencjalnymi. Funkcja potencjalna   

jest niczym innym jak dwuwymiarowym estymatorem funkcji gęstości z jądrem gaussowskim. 

Argumentami tej funkcji były WA i WOG, a jej wartości były wyznaczane dla rozkładu nor-

malnego oraz dla rozkładów z nim konkurujących. Teorię poświęconą rozpoznawaniu rozkła-

dów za pomocą funkcji potencjalnych szczegółowo przedstawiłem w formie algorytmu. Para-

metry rozkładów konkurujących dobrałem w taki sposób, aby |𝑊𝐴| ≤ 0.4, |𝑊𝑂𝐺| ≤ 0.4  

oraz 𝑀 ≥ 0.7 [5]. Przykład danych symulacyjnych pokazał, że testy zgodności bardzo słabo 

wykrywają nienormalne próby. Ma to miejsce nawet w sytuacjach, gdy WA wynosi około 0.5, 

a wartość bezwzględna z WOG jest większa niż 1.  

Przykłady danych rzeczywistych dobrałem tak, aby otrzymać różne znaki wartości WA 

i WOG. Przykład I dotyczy wagi płodu w gramach zapisanej w zmiennej a.weight (Bolfarine  

i in., 2018). Przykład II ukazywał wzrost (w cm) 100 australijskich sportowców (Cook i Weis-

berg 1994; Hasanalipour i Sharafiego, 2012). Przykład III pokazywał wymiary (w cm) kwiatów 

https://drive.google.com/file/d/1UWYRtd5AxvWHO_hZ58qtfB5CCofSYWxm/view?usp=sharing
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z gatunku Wirginika. Ten zestaw danych jest dostępny w środowisku R pod zmienną „sepal.le-

ngth” w pakiecie „iris3”. Przykład IV dotyczy szeregu czasowy z 39 obserwacjami przychodów 

kwartalnych od II kwartału 1962 roku do IV kwartału 1971 roku w odniesieniu do zmiennej 

„income.level” z pakietu „freeny.x” w środowisku R. Analiza danych rzeczywistych pokazała, 

że rozpoznawanie rozkładów za pomocą funkcji potencjalnych nie tylko wykrywa próbę po-

braną z rozkładu nienormalnego, ale także wskazuje konkretny rozkład, z którego ta próba zo-

stała pobrana. 

4.6.2 Testy zgodności rozkładów prawdopodobieństwa: propozycje rozkładów testo-

wych 

Istotnym zagadnieniem w ekonomii jest m. in. modelowanie dochodów, wydatków oraz 

cen i indeksów cen. W części I niniejszego wstępu odniosłem się do modelowania dochodów,  

w części II – do modelowania wydatków oraz w części III -  do modelowania cen i indeksów 

cen. 

CZĘŚĆ I. 

Problem znalezienia modelu rozkładu dochodów, a także wyjaśnienia i badania ich nie-

równomierności, stał się obecny w rozważaniach ekonomistów od czasów Pareto. Jednym  

z głównych kierunków badań w dziedzinie badania rozkładów dochodów jest poszukiwanie 

modelu teoretycznego opisującego empiryczne rozkłady dochodów.  

Po pierwsze, zastosowanie modelu teoretycznego upraszcza analizę. Używając niewiel-

kiej liczby parametrów, można oszacować różne charakterystyki rozkładu, a także badać wła-

ściwości tych charakterystyk wyrażonych jako funkcje określonych parametrów rozkładu teo-

retycznego. Po drugie, do prognozowania rozkładu dochodów w różnych przekrojach, zarówno 

w czasie, jak i w przestrzeni, można wykorzystać model teoretyczny dobrze dopasowany  

do danych. Może to znaleźć zastosowanie na przykład w statystyce małych obszarów w ramach 

tzw. podejścia modelowego.  Po trzecie, aproksymacja empirycznych rozkładów dochodów  

za pomocą odpowiednich rozkładów teoretycznych może służyć jako metoda wyrównywania 

nieprawidłowości wynikających z metody gromadzenia danych (Jędrzejczak i Pekasiewicz, 

2000). 

W poglądach na nierównomierność zaobserwowań można wyróżnić dwa przeciwstawne 

nurty. Pierwszy z nich powiązany jest z ekonomią klasyczną i ortodoksyjnym liberalizmem, 

drugie natomiast występujące w różnych nurtach krytycznych do ekonomii klasycznej. W uję-

ciu liberalnym dominuje stwierdzenie, że wydajność i sprawiedliwość są nie do pogodzenia lub 
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też przyjmowana jest specyficzna koncepcja sprawiedliwości, polegająca na respektowaniu ży-

wiołowego podziału rynkowego. Znalazło to odbicie w wielu poglądach na temat źródła nie-

równomierności dochodów. Keynes oraz jego kontynuatorzy są przedstawicielami drugiego 

nurtu. Twierdzili oni, że zmniejszenie niepewności ekonomicznej i wzrost gospodarczy są ści-

śle ze sobą powiązane.  Potwierdzeniem tego jest pomyślny rozwój gospodarek zachodnich 

(lata 50. i 60. XX wieku). Jednak bezwarunkową słuszność takich poglądów podważa wystą-

pienie wysokiej stopy inflacji połączonej ze spadkiem produkcji i wysokim bezrobociem,  

a także skutki kryzysu finansowego z 2008 roku (Jędrzejczak i Pekasiewicz, 2000). 

Noblista Amartya Sen (1973), przedstawiciel nurtu ekonomii dobrobytu i twórca tzw. 

teorii wyboru społecznego rozważa, w jaki sposób jednostkowe preferencje mogą prowadzić 

do decyzji optymalnych i sprawiedliwych dla ogółu. Problem wpływu decyzji indywidualnych 

i społecznych na rozkład dochodu i jego nierównomierność podejmuje także praca Chotikapa-

nicha (2008). Autor uzasadnienia w niej podejścia parametryczne w badaniu rozkładów docho-

dów oraz dokonuje przeglądu metodologii modelowania podziału dochodu. Weryfikację empi-

ryczną nierówności i wzrostu gospodarczego możemy znaleźć m. in. w pracach Kumora  

i Sztaudyngera (2007) oraz Jędrzejczak (2015).   

Na wzrost znaczenia problemów podziału dochodu i równości społecznej w badaniach 

ekonomicznych wpływa globalizacja stosunków ekonomicznych oraz presja krajów rozwijają-

cych się. Prowadzi to z kolei do badania rozkładów dochodów w różnych przekrojach, struktu-

ralnych i koniunkturalnych sfer ubóstwa, a także dobrobytu społecznego. Piketty (2014) przed-

stawił problem podziału dochodu i narastających nierówności we współczesnym świecie. Takie 

badania są bardzo ważne dla ekonomii rozwoju i dla decydentów projektujących i oceniających 

politykę ograniczania ubóstwa i redystrybucji dochodów. 

Nie wszystkie dotychczas utworzone rozkłady teoretyczne mogą być wykorzystywane do 

analizy dochodów. Większości z nich nie można wykorzystywać do pogłębionych analiz em-

pirycznych w różnych przekrojach (Jędrzejczak, 2020). Teoretyczne rozkłady dochodów  

to m.in. rozkład Pareto, Daguma, logarytmiczno-normalny, gamma oraz Singha-Maddali.  

Badanie struktury i własności rozkładów ułatwia ich pogrupowanie w systemy (rodziny). 

Teoretyczne rodziny rozkładów to m.in.: Daguma, Pearsona, D’Addario, Burra, Johnsona  

i GB2. Systemy te jednak nie zawsze są rozłączne. Rozkład logarytmiczno-normalny należy do 

systemów D’Addairo i Johnsona; rozkład gamma – do systemów Pearsona, D’Addairo i John-

sona; rozkład Daguma – do systemów Daguma, Pearsona oraz Burra; rozkład Pareto – do sys-

temów Daguma i D’Addairo; Singha-Maddali – do systemów Daguma i Burra (Jędrzejczak  

i Pekasiewicz, 2000). 
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W celu otrzymania różnorodnych kształtów rozkładów dochodzi do ich uogólniania po-

przez dodanie kolejnych parametrów. GB2, mający szczególne znaczenie w badaniu docho-

dów, powstał poprzez dodanie czwartego parametru do standardowego rozkładu beta drugiego 

rodzaju. Johnson i inni (1994), dokonując przeglądu najczęściej używanych rozkładów, zau-

ważyli, że do większości praktycznych celów wystarczy stosować rozkłady czteroparametrowe 

(w tym GB2).  

W [50] do modelowania dochodów w Polsce skorzystaliśmy z następujących rozkładów: 

log-normal – jako przedstawiciela systemów D'Addairo i Johnsona, Birnbaum-Saunders – jako 

przedstawiciela systemu Johnsona, beta prime i inverse gamma – jako przedstawicieli systemu 

Pearsona, Dagum – jako przedstawiciela systemu Dagum. Rodzinę rozkładów uzupełniliśmy  

o rozkłady Pareto typu IV, URG i GB2, których szczególnymi przypadkami jest wiele innych 

mniej lub bardziej znanych rozkładów.  

 

CZĘŚĆ II. 

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku dochodów, jednym z głównych kierunków 

badań w dziedzinie badania rozkładów wydatków jest poszukiwanie modelu teoretycznego opi-

sującego empiryczne rozkłady wydatków. Z pewnością model teoretyczny upraszcza analizę. 

Można go także wykorzystać do prognozowania wydatków gospodarstw domowych (towary, 

konsumpcyjne – nabycie dóbr i usług; pozostałe – dary, podatki, zaliczki, składki), wydatków 

przedsiębiorstw (inwestycyjne), wydatków państwa (prawidłowe funkcjonowanie sfery budże-

towej) oraz wydatków podmiotów zagranicznych. Do wyrównywania nieprawidłowości wyni-

kających z metody gromadzenia danych potrzebna jest aproksymacja empirycznych rozkładów 

wydatków za pomocą stosownych rozkładów teoretycznych.  

Zdaniem Shi i Freesa (2010) modele teoretyczne mogą służyć do przewidywania, iden-

tyfikowania nietypowych zachowań i do ewentualnego pomiaru nieefektywność firmy. Podob-

nie, jak w przypadku modelowania dochodów, wygląda wybór rozkładów do modelowania wy-

datków. Do wymienionych wcześniej rozkładów umożliwiających modelowanie dochodów 

można także dodać asymetryczny rozkład Laplace’a mający zastosowanie w finansach. Jego 

szczególnym przypadkiem jest rozkład Laplace’a należący do rodziny rozkładów wykładni-

czych (Landsman i Valdez, 2003). Na przykład Kou (2002) opracował model cen instrumentów 

finansowych obejmujący asymetryczny rozkład Laplace'a, aby rozwiązać problemy skośności, 

kurtozy i tzw. volatility smile, które często występują przy stosowaniu rozkładu normalnego 

do wyceny tych instrumentów. 
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CZĘŚĆ III. 

Dane skanowane to dane transakcyjne pochodzące z elektronicznych terminali sieci han-

dlowych. Dane tego rodzaju są kompletne już na najniższych szczeblu agregacji (poziom kodu 

kreskowego GTIN), tj. zawierają informację o cenie produktu, wielkości sprzedaży, jednostce 

sprzedaży i gramaturze oraz z reguły zawierają szczegółowy opis produktu. To stosunkowo 

nowe i tanie, alternatywne źródło danych w pomiarze inflacji. Ilość danych ze skanera jest 

ogromna w porównaniu z tradycyjną kolekcją danych, a dzięki wysokiej częstotliwości pobie-

rania (z reguły dane skanowane pobierane są miesięcznie, ale często tygodniowo lub dziennie), 

możliwe jest tu efektywne modelowanie cen produktów, a nawet wielkość ich sprzedaży.  

Znajomość rozkładu cen i rozkładu cen względnych pozwala na konstruowanie tzw. 

wskaźników cen w populacji. Możliwe jest zatem uogólnienie tzw. elementarnych indeksów 

cen w próbie (indeksy  Dutot (1738), Carli (1764), czy Jevonsa (1865)) na całą populację pro-

duktów z danego segmentu, sprzedawanych przez sieci handlowe, poprzez wyznaczenie tzw. 

elementarnych indeksów cen w populacji (Silver and Heravi, 2008; Białek 2022). Przy pew-

nych założeniach technicznych dotyczących poziomów konsumpcji (rozkładów ilościowych) 

można również wnioskować statystycznie w zakresie indeksu cen Laspeyresa w populacji (Bia-

łek, 2015), co stwarza możliwości konstrukcji, np. przedziałów ufności dla średniego wskaza-

nia CPI czy HICP.  

Kolejnym argumentem przemawiającym za modelowym podejściem do cen skanowa-

nych jest fakt, że dysponując dokładnymi modelami probabilistycznymi, jesteśmy w stanie 

efektywnie konstruować eksperymenty symulacyjne badające naturę wskaźników cen. Np. zna-

jąc oczekiwane wartości rozkładów cen oraz cen relatywnych i korzystając z twierdzeń  

o rozkładzie sum i ilorazów zmiennych losowych, możemy sformułować oczekiwania dla in-

deksów cen rozumianych jako zmienne losowe, a następnie sprawdzić, czy wskaźniki prób-

kowe, wyznaczone na podstawie danych empirycznych, są blisko tych oczekiwań. Powyższe 

podejście zastosowano m.in. w pracach Białka i Bobel (2019) oraz Białka i Beręsewicza (2021) 

do optymalizacji wyboru multilateralnego indeksu cen. 

W pracy Sulewskiego i Białka (2022) do modelowania cen oraz indeksów cen skorzy-

stano z rozkładów dwuparametrowych takich jak log-normal, inverse normal, beta prime, log 

– Laplace, Nakagami, Shifted Gompertz; trójparametrowych - inverse Weibull, URG (rodzina 

rozkładów); czteroparametrowych  - GB2 (rodzina rozkładów). 
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Rozkładu normalnego oczywiście nie wykorzystuje się do modelowania rozkładu docho-

dów, wydatków i cen, jednak można go użyć do modelowania rozkładu płac w sytuacji badania 

jednorodnych grup pracowników.  

Rozkład normalny jest z pewnością najbardziej znanym przedtsawicielem rodziny 

rozkładów zdefiniowanych w dziedzinie liczb rzeczywistych wykorzystywanych do 

modelowania rozkładów zjawisk w dziedzinie liczb dodatnich (np. oceny, waga, wzrost).  

W związku z powyższym można wysnuć przypuszczenie, że istnieją rozkłady z nośnikiem 

rzeczywistym, które mogłyby konkurować w modelowaniu rozkładów zjawisk ekonomicznych  

z rozkładami przeznaczonymi stricte do tych celów. Szczegółowo do tego zagadnienia 

odniosłem się w pracy [50]. 

Aby poradzić sobie z nadmierną skośnością i dużym rozstępem danych, można zastoso-

wać transformację sign–log i to zarówno dla obserwacji pozytywnych, jak i negatywnych (Shi 

i Frees, 2010). Inne alternatywne transformacje to modułowa (John i Draper, 1980), odwrotny 

sinus hiperboliczny (Burbidge i in.,1988) oraz zmodyfikowana transformacja modułowa (Yeo 

i Johnson, 2000).  

Do modelowania, np. rozkładów cen, dochodów i wydatków po transformacji danych 

możemy użyć rozkładów zdefiniowanych w zbiorze liczb rzeczywistych, w tym także rozkła-

dów dwumodalnych (Shi i Frees, 2010). Do tego można wykorzystać rozkłady opisane w tej 

Sekcji, które także są rozkładami dwumodalnymi, a niektóre z nich nawet trójmodalnymi. 

Do przeprowadzenia testów zgodności z rozkładem normalnym najciekawsze są roz-

kłady, które poprzez zmianę wartości ich parametrów pozwalają odchodzić od rozkładu nor-

malnego, tzn. rozkład normalny jest ich szczególnym przypadkiem. Rodzinę tego typu rozkła-

dów powiększają rozkłady: TPPN [8], NDPC [9], DSN [10], EN [11], SPC [12] oraz ECK [13].  

Jak wcześniej wspomniałem, celem całej dokumentacji jest pokazanie zastosowań w eko-

nomii omawianych w niej zagadnień. Zaprezentowane w tej Sekcji przykłady danych rzeczy-

wistych dotyczą różnej tematyki, bliższej jak i dalszej zagadnieniom ekonomicznym. Z jednej 

strony w pracy [9] przykład dotyczy głębokości i długości zdarzeń sejsmicznych mających 

miejsce w pobliżu Fidżi od 1964 roku oraz w pracy [10] dane rzeczywiste poświęcone były 

czasom trwania erupcji gejzeru w Parku Narodowym Yellowstone w USA. Z drugiej jednak 

strony w pracy [10] użyłem szeregu czasowego z obserwacjami przychodów kwartalnych od II 

kwartału 1962 roku do IV kwartału 1971, w [11] – danych o stopie oszczędności w latach 1960 

– 70 oraz w [12] - szeregu czasowego z liczbami (w tys.) mieszkańców Australii mierzonych 

kwartalnie od marca 1971 do marca 1994. 
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[8] Sulewski P. (2021) Two-Piece Power Normal Distribution, Communications in Statis-

tics – Theory and Method, 50(11), 2619-2639 (baza JCR, IF 0.893, MNiSW 40 pkt).  

POBIERZ 

Elastyczny rozkład TPPN jest tematem tego artykułu. Szczególnymi przypadkami TPPN 

są rozkład normalny oraz rozkład two-piece normal (John, 1982). W pracy omówiłem następu-

jące właściwości rozkładu: PDF, CDF, wartości modalne, punkty przegięcia, kwantyle, mo-

menty, WA, kurtoza oraz generator. Nieznane parametry oszacowałem metodą największej 

wiarygodności. Symulacje potwierdziły wiarygodność otrzymanych wyników.  

Przykład danych rzeczywistych pokazujący elastyczność rozkładu jest poświęcony cenie 

w PLN (w tysiącach) 135 samochodów Toyota Verso wyprodukowanych w latach 2013-2016 

i oferowanych do sprzedaży przez polskie portale motoryzacyjne.  

Celem artykułu jest także zaproponowanie rozkładu prawdopodobieństwa, który ma za-

kresy zmienności WA i kurtozy większe niż inne analizowane rozkłady. Rozkład ten określono 

jako rozszerzony TPPN. Oprócz bardzo ciekawej z powodu nietypowych kształtów oceny wi-

zualnej, zdefiniowałem także miarę o nazwie SKS. Przykład danych rzeczywistych pokazał, że 

TPPN jest elastycznym i konkurencyjnym modelem, który zasługuje na dodane go do istnieją-

cych rozkładów w modelowaniu danych. Z analizy WA i kurtozy wynika, że rozszerzony roz-

kład TPPN jest bardziej elastyczny niż inne omawiane rozkłady, co potwierdziłem wizualnie  

i numerycznie. Zaproponowany rozkład w wersji rozszerzonej ma najszersze spośród wszyst-

kich omawianych rozkładów zakresy zmienności WA i kurtozy. 

 

[9] Sulewski P. (2020) Normal Distribution with Plasticizing Component, Communica-

tions in Statistics – Theory and Method, DOI: 10.1080/03610926.2020.1837881, praca 

opublikowana online (baza JCR, IF 0.893, MNiSW 40 pkt). POBIERZ  

Artykuł przedstawia elastyczny rozkład zwany składnikiem uplastyczniającym (PC)  oraz 

mieszaninę dwóch rozkładów zdefiniowaną jako rozkład normalnym ze składnikiem uplastycz-

niającym (NDPC). Szczególnym przypadkiem PC jest rozkład normalny. Przedstawiłem nastę-

pujące właściwości rozkładów: PDF, CDF, wartości modalne, punkty przegięcia, kwantyle, 

momenty, WA 𝛾1, kurtoza 𝛾2 oraz generator. Nieznane parametry oszacowałem metodą naj-

większej wiarygodności. Symulacje potwierdziły wiarygodność otrzymanych wyników.  

Przykład danych symulacyjnych oraz trzy przykłady danych rzeczywistych pokazały ela-

styczność rozkładów. Przykład I dotyczy głębokości 1000 zdarzeń sejsmicznych, które miały 

https://drive.google.com/file/d/1yjEghS5kSaHfhUeM6dp_3WmCmSFDmmu4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IcXHz9-yRO5L3RB67Ax1-cA2YrCADOA-/view?usp=sharing
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miejsce w pobliżu Fidżi od 1964 roku (pakiet „quakes” ze środowiska R). Przykład II jest po-

święcony długości 1000 zdarzeń sejsmicznych, które miały miejsce w pobliżu Fidżi od 1964 

roku (pakiet „quakes” ze środowiska R). Przykład III dotyczy czasów przeżycia (w dniach) 

świnek morskich zakażonych wirulentnymi prątkami gruźlicy (Lai i Xie, 2006). Celem artykułu 

jest także zaproponowanie rozkładu prawdopodobieństwa, który ma zakresy zmienności WA  

i kurtozy większe niż inne analizowane rozkłady. Rozkład ten określono jako rozszerzony 

NDPC. Oprócz oceny wizualnej użyłem także miary o nazwie SKS. Przykłady danych rzeczy-

wistych i symulacyjnych wskazały na elastyczność proponowanych  rozkładów. Analiza zakre-

sów zmienności 𝛾1 i 𝛾2 pokazuje, że rozszerzony NDPC jest bardziej elastyczny niż inne oma-

wiane rozkłady, co zostało potwierdzone także wartościami miary SKS. Obszary, w których 

umieszczono zbiory punktów (𝛾1, 𝛾2) oraz parabolę 𝛾2 = 𝛾1
2 + 1 są godne uwagi  

z powodu ich nietypowych, interesujących kształtów.  

 

 

[10] Sulewski P. (2021) DS Normal Distribution: Properties and Applications, Lobachevskii 

Journal of Mathematics 42(12), 2980–2999 (MNiSW 20 pkt). POBIERZ 

Tematem artykułu jest elastyczny rozkład DSN, którego szczególnym przypadkiem jest 

rozkład Gaussa. Omówiłem w nim następujące właściwości rozkładu DSN: PDF, CDF, kwan-

tyle, momenty (w tym overdispersion, underdispersion i equidispersion) oraz generator. Nie-

znane wartości parametrów DSN oszacowałem metodą największej wiarygodności. Symulacje 

potwierdziły wiarygodność otrzymanych wyników.  

Analiza przykładu danych symulacyjnych oraz dwóch przykładów danych rzeczywistych 

potwierdziła elastyczność rozkładu DSN. Przykład I danych rzeczywistych dotyczy szeregu 

czasowego z 39 obserwacjami przychodów kwartalnych od II kwartału 1962 roku do IV kwar-

tału 1971 roku w odniesieniu do zmiennej „income.level” (pakiet „freeny.x” ze środowiska R). 

Przykład II dotyczy czasów trwania 272 erupcji gejzeru „Old Faithful” w Parku Narodowym 

Yellowstone (Wyoming, USA). Ten zestaw danych jest dostępny w środowisku R (pakiet „fa-

ithful”). Analiza przykładów danych rzeczywistych i symulacyjnych potwierdziła elastyczność 

rozkładu DSN. W załączniku do artykułu podałem kody środowiska R związane z nowym roz-

kładem prawdopodobieństwa.  

 

[11] Sulewski P. (2022) New Members of the Johnson Family of Probability Distributions: 

Properties and Application, REVSTAT - Statistical Journal, praca opublikowana online 

(Certificate) (baza JCR, IF 1.10, MNiSW 70 pkt). POBIERZ 

https://drive.google.com/file/d/11RE9XSP3KetXaTKgMPCdrdRtUa3ih3eG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FELOV_dy-IGQzacy_7SllpJGvTzcYXgI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xse95opjgQIVJVSMvz75iL5hSfJreXOP/view?usp=sharing
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Stosując rozkład dwumodalny, który jest sumą ważoną dwóch gęstości jednomodalnych, 

statystycy jednoznacznie stwierdzają, że populacja jest heterogeniczna. Jednak heterogenicz-

ność nie jest jedyną przyczyną dwumodalności rozkładu populacji. W kształtowaniu rozkładu 

populacji rolę odgrywa wiele czynników innych niż celowe lub niezamierzone mieszanie próby 

i istnieje potrzeba opracowania niemieszanych rozkładów bimodalnych.  

W niniejszym artykule przedstawiłem nowe niemieszane rozkłady należące do JFD o na-

zwach SC i SD, gdzie SC jest szczególnym przypadkiem SD. SD jest jedynym rozkładem  

z rodziny JFD, który może być zarówno jednomodalny, jak i dwumodalny. 

Rozkłady SC i SD porównałem z 6 członkami JFD (nie licząc rozkładu normalnego  

i symetrycznego rozkładu oznaczonego jako sinh-normal) pod kątem elastyczności i możliwo-

ści zastosowania. Aby przetestować elastyczność, użyłem miary SKS [8]. Najlepsze rozprosze-

nie punktów o współrzędnych (WA, kurtoza) występuje dla rozkładu SD oraz dla popularnych 

rozkładów SU i SB. Ponieważ rozkład log-normalny korzysta z funkcji logarytmu, a mój roz-

kład wykorzystuje funkcję wykładniczą, postanowiłem nadać mu ostateczną nazwę jako roz-

kład expnormal (EN).   

W pracy zbadałem właściwości rozkładu EN takie jak: PDF, CDF, kwantyle, momenty, 

generator. Nieznane wartości parametrów EN oszacowałem metodą największej wiarygodno-

ści, metodą najmniejszych kwadratów oraz ważoną metodą najmniejszych kwadratów. Dla no-

wego rozkładu wyznaczyłem entropię Shannona (Shannon, 1948), Reyniego (Renyi, 1961) 

oraz Tsallisa (Tsallis, 1988).   

Dwa zbiory danych rzeczywistych wykorzystałem do testowania zastosowań nowego 

rozkładu. Zbiór pierwszy dotyczy czasów trwania 272 erupcji gejzeru „Old Faithful” w Parku 

Narodowym Yellowstone w USA (pakiet R „faithful”). Zbiór drugi zawierał dane o stopie osz-

czędności w latach 1960-70 (Sterling, 1977). Rozkład EN okazał się lepszy od swoich konku-

rentów ze względu na kryteria informacyjne AIC, BIC, HQIC i wyniki testów zgodności KS, 

AD i CVM . 

Z treści artykułu wynika, że EN (w tym SC) jako nowy członek rodziny rozkładów John-

sona i jednocześnie jako nowy rozkład z kategorii rozkładów dwumodalnych niemieszanych, 

jest modelem konkurencyjnym, który zasługuje na dodanie do istniejących rozkładów w mo-

delowaniu danych. 
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[12] Sulewski P., Volodin A. (2022) Sulewski Plasticizing Component Distribution: Properties 

and Applications, Lobachevskii Journal of Mathematics, accepted for publication (Certificate) 

(MNiSW 20 pkt). POBIERZ 

Tematem artykułu jest elastyczny rozkład SPC, którego szczególnym przypadkiem jest 

rozkład normalny. SPC powstaje przez połączenie rozkładów DSN [10] i PC [9]. Omówiliśmy 

w nim następujące właściwości rozkładu SPC: PDF, CDF, kwantyle, momenty (w tym overdi-

spersion, underdispersion i equidispersion) oraz generator. Nieznane wartości parametrów SPC 

oszacowaliśmy metodą największej wiarygodności. Symulacje potwierdziły wiarygodność 

otrzymanych wyników.  

Analiza przykładu danych symulacyjnych oraz trzech przykładów danych rzeczywistych 

potwierdza elastyczność rozkładu SPC. Przykład I danych rzeczywistych przedstawia szeregu 

czasowy z 89 liczbami (w tys.) mieszkańców Australii mierzonych kwartalnie od marca 1971 

do marca 1994 (Brockwell i Davis, 1996). Ten zestaw danych jest dostępny w środowisku  

R (pakiet „austr”). Przykład II danych rzeczywistych jest taki sam jak w (Park i Park, 2018)  

i dotyczy 50 czasów uszkodzeń. W przykład III  zbiór danych przedstawia głębokość (w km) 

1000 zdarzeń sejsmicznych, które miały miejsce w pobliżu Fidżi od 1964 roku. Ten zestaw 

danych jest dostępny w środowisku R (pakiet „quakes”, zmienna „depth”). Analiza przykładów 

danych rzeczywistych i symulacyjnych potwierdziła elastyczność rozkładu SPC. W załączniku 

do artykułu podaliśmy kody środowiska R związane z nowym rozkładem prawdopodobień-

stwa.  

 

[13] Sulewski P. (2022) Easily Changeable Kurtosis Distribution. Austrian Journal of Sta-

tistics, 52, 1-24, DOI: 10.17713/ajs.v52i3.1434 (baza JCR, IF 0.775, MNiSW 40 pkt).  

POBIERZ 

Tematem artykułu jest elastyczny rozkład ECK, którego szczególnym przypadkiem jest 

rozkład równomierny. Rozkład ECK dąży do rozkładu normalnego. W pracy omówiłem nastę-

pujące właściwości rozkładu ECK: PDF, CDF, wartości modalne, punkty przegięcia, kwantyle, 

momenty, funkcję tworzącą momenty, momenty statystyk pozycyjnych, macierz informacyjną 

Fishera oraz generator.  

Rozkład ECK z parametrami skali 𝑎 oraz kształtu 𝑝, tak jak rozkład Q-gaussian, należy 

do rodziny rozkładów jednomodalnych z WOG �̅�2  przyjmującą wartości w przedziale skoń-

czonym oraz z funkcją ciągłą 𝑝 = 𝑓(�̅�2). Zakres WOG dla ECK i Q-gaussian to odpowiednio 

https://drive.google.com/file/d/1uMPvrBQjh-fdbTAFnshVVFpG2CHQnGPC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JulfOB9zl6s7qjsaPF9Gl9avhbnGS6Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYJ97EBGwNTq66Vj2ST4KNGF0OLmep-Q/view?usp=sharing
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(−2,0) oraz (−0.857,0). Dla porównania, WOG rozkładu U-power przyjmuje wartości dys-

kretne z przedziału [−2, −1.81]. Nieznane wartości parametrów ECK oszacowałem metodą 

największej wiarygodności. Symulacje potwierdziły wiarygodność otrzymanych wyników. Dla 

analizowanego rozkładu wyznaczyłem także entropię Shannona, Renyiego oraz Tsallisa.  

W Sekcji Application przedstawiłem przykłady zastosowania oraz elastyczności rozkładu 

ECK. Sekcję tę poświęciłem testom zgodności oraz dopasowaniu rozkładów do danych. Zaletą 

ECK jest prosta formuła pozwalająca na zmianę wartości WOG. Rozkład ten jest niezwykle 

przydatny przy testowaniu zdolność testów zgodności do wykrywania odchyleń od normalno-

ści spowodowanych ujemnym WOG.  

Rozkłady symetryczne mają ograniczone zastosowanie w dopasowywaniu rozkładów do 

danych. Jednak sytuacja wygląda znacznie lepiej, gdy korzystamy z ich mieszaniny (np. zło-

żony rozkład normalny), stąd pomysł na rozkład Compound ECK (CECK). Dane rzeczywiste 

tworzył zbiór 114 obserwacji temperatury ciała bobra w północno-środkowym Wisconsin 

(Reynolds, 1994). Dane są dostępne w środowisku R z kodem beaver1[3].  Analiza przykładu 

danych rzeczywistych potwierdziła elastyczność rozkładu ECK w wariancie mieszanym.  

W załączniku do artykułu podałem kody środowiska R związane z nowym rozkładem prawdo-

podobieństwa.  

4.6.3 Testy niezależności cech jakościowych: propozycje testów 

Jak już wspomniałem we wstępie do Sekcji 4.6.1, charakterystyki takie jak rozmiar i moc 

testów powinny być intensywnie badane metodą MC. Odpowiedzią na to stwierdzenie są moje 

publikacje [14-21] poświęcone testom niezależności.  

Testy niezależności są podstawowym narzędziem do ustalania statystycznych dowodów 

na związek między zmiennymi będącymi przedmiotem zainteresowania. Dane do tego typu 

testów aranżuje się w postaci tablic kontyngencji. W przypadku badania dwóch cech są to TD, 

trzech cech – TT, przynajmniej czterech cech – TW. Informacje prezentowane w tablicach kon-

tyngencji dotyczą m. in. dziedzin takich jak: nauki społeczne (Wickens, 1969), genetyka (El 

Galta i in., 2008; Dickhaus i in., 2012), demografia (Cung, 2013) i psychologia (Iossifova i in., 

2013). 

Testy te znajdują także zastosowanie w ekonomii. Potwierdzeniem tego faktu są liczne 

publikacje m. in. takich autorów jak: Davies i Shah, (2003); Krzciuk i Ziuziański (2012); Tur-

czak i Zwiech,(2013); Wiśniewska i Kaczała, (2015). 

Testy niezależności, tak jak testy zgodności, mogą być stosowane w procesie podejmo-

wania decyzji dotyczących m. in. zjawisk ekonomicznych (Domański i in., 2014). W celu ich 
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przeprowadzenia dane umieszcza się w TW. Kostki OLAP, uważane za rozszerzenie dwuwy-

miarowej tabeli (TD) stosowane np. w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań czy w Po-

wszechnym Spisie Rolnym, są w swojej istocie niczym innym jak TW [37]. Ponieważ w sys-

temie OLAP mogą być więcej niż trzy wymiary, czasami używa się także określenia hiper-

kostka.  

W literaturze statystycznej istnieje wiele testów do badania niezależności cech dla TW. 

Testami niezależności stricte dla tablicy dychotomicznej 2 × 2 są m. in.: test chi-kwadrat (Pe-

arson K. 1900), test chi-kwadrat z poprawką Yatesa na ciągłość (Yates, 1934), test 'n-1' chi-

kwadrat (Pearson E.S., 1947), test Fishera - Irwina (Fisher, 1935; Irwin, 1935). Testami nieza-

leżności stricte dla TD są m. in.: test Fishera-Yatesa (Freeman i Halton, 1951), test D-kwadrat 

(Zelterman, 1987), test 𝑇3 (Amiri i von Rosen, 2011), test 𝐵𝑃 (Amiri i Modarres, 2017). Te-

stami niezależności dla TW są: rodzina testów chi-kwadrat (Cressie i Read, 1984), test modu-

łowy [14,16,18], LMS [17,19,21]. 

Niniejsza Sekcja jest poświęcona testom niezależności dwóch i trzech cech dla TD [14-

17], [19-20] oraz TT [18], [21]. 

Tematyka podjęta w tej Sekcji sprawia, że dominują w niej przykłady danych symulacyj-

nych. Ocena związku użytych danych rzeczywistych z zagadnieniami ekonomicznymi z pew-

nością nie jest zbyt wysoka. Dane przedstawione w postaci TD 3 × 2 w [19] porównywały 

leczenie reumatoidalne zapalenia stawów z efektem placebo. Dane rzeczywiste w [21] przed-

stawione w postaci TT 3× 3 × 2 dotyczyły częstotliwości oglądania filmów w domu lub  

w domach znajomych dla młodzieży między 7 a 15 rokiem życia klasyfikowaną krzyżowo we-

dług wieku i płci.   

 

[14] Sulewski P. (2013) Modyfikacja testu niezależności, Wiadomości Statystyczne, 58(10),  

1–19 (MNiSW, 12 pkt). POBIERZ 

W części I artykułu, wykorzystując metodę słupkową [36], zaproponowałem modyfi-

kację testu niezależności dwóch cech polegającą na zastosowaniu statystyki modułowej |𝜒| 

jako miary rozbieżności pomiędzy rozkładem zaobserwowanym a hipotetycznym. Kwadrat 

użyty w liczniku statystyki 𝜒2 powoduje, że duże rozbieżności między liczebnością empiryczną 

a teoretyczną są jeszcze większe, a małe rozbieżności jeszcze mniejsze. Innym celem zastoso-

wania kwadratu było unikniecie wzajemnego niwelowania się rozbieżności. Do tego jednak 

celu zamiast kwadratu odchyleń można użyć także ich wartości bezwzględnej, stąd pomysł  

na statystykę modułową.  

  

https://drive.google.com/file/d/1yypJP9cCpcOwHHGBxSOc-_vTSai5Cufe/view


Załącznik 3  AUTOREFERAT  str. 40 

Piotr Sulewski 
 

W części II dla proponowanej statystyki modułowej wyznaczyłem wartości krytyczne 

metodami MC na podstawie 104 statystyk pozycyjnych. W części III zbadałem zdolność TD 

do wykrywania związku między cechami, określaną jako moc testu oraz porównałem uzyskane 

wyniki z mocą testu niezależności wykorzystującego statystykę χ2 z (k −1)(w−1) stopniami 

swobody. Moc testów obliczyłem na podstawie 103 porównań wartości statystyk testowych  

z wartością krytyczną. W celu uzyskania gładkiego przebiegu doświadczalnej funkcji gęstości 

skorzystałem z  metody Parzena.  

W części IV sprawdziłem, czy rozkład omawianych w pracy miar rozbieżności TD jest 

zgodny z rozkładem teoretycznym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziłem, że 

uzyskane wyniki pokazują zdolność TD do wykrywania związku między badanymi cechami. 

W sytuacji gdy hipoteza zerowa o niezależności cech nie jest słuszna, moc testu rośnie wraz ze 

wzrostem liczebności próby oraz ze wzrostem współczynnika korelacji.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że test niezależności wykorzystujący statystykę 

modułową dla tablicy 2×2 ma większą moc niż powszechnie znany test wykorzystujący staty-

stykę 𝜒2. Przewaga ta jest szczególnie widoczna w przypadku małych prób, kiedy do obliczenia 

mocy testów zastosowałem statystykę z poprawką Yatesa. Pozostałe tablice symetryczne po-

kazały wartości zbliżone. Wraz ze wzrostem asymetryczności tablicy test wykorzystujący sta-

tystykę 𝜒2, szczególnie przy mniejszej liczebności próby, wykazuje większą moc niż test wy-

korzystujący statystykę modułową |𝜒| . Jeżeli hipoteza zerowa jest słuszna, to niezależnie od 

rozmiaru tablicy zachodzi zgodność między rzeczywistym rozkładem miary rozbieżności 𝜒2 

dla TD a rozkładem chi-kwadrat o (𝑤 − 1)(𝑘 − 1) stopniach swobody. W przypadku miary 

rozbieżności, jaką jest proponowana przeze mnie statystyka modułowa |𝜒|, taka zgodność nie 

występuje. Rozkład modułowej miary rozbieżności na tyle odbiega od rozkładu chi-kwadrat, 

że nie można powszechnie dostępnych tablic kwantyli tego rozkładu wykorzystać do wyzna-

czania wartości krytycznej. Nie jest to jakaś sytuacja wyjątkowa. Trudno dostępne są wciąż 

tablice do wyznaczania wartości krytycznej według testów zgodności LF, Renyi’ego czy CVM. 

Teoretyczny rozkład statystyki modułowej musi być wyznaczany metodami symulacyjnymi. 

Dotyczy to głównie wartości krytycznej niezbędnej do podejmowania decyzji na podstawie 

analizowanego testu. 
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[15] Sulewski P. (2016) Moc testów niezależności w tablicy dwudzielczej, Wiadomości Staty-

styczne, 61(8), 1-17 (MNiSW, 12 pkt). POBIERZ 

Pierwszym celem pracy jest przedstawienie teorii dotyczącej testów niezależności dla 

TD 2 × 2, wprowadzenie miary nieprawdziwości 𝐻0 oraz porównanie jakości testów za po-

mocą ich mocy. Drugim celem była propozycja gotowego narzędzia do samodzielnego prowa-

dzenia badań statystycznych w postaci pliku umieszczonego w Internecie, opisanego w języ-

kach polskim i angielskim (POBIERZ). Do analizy statystycznej wybrałem test modułowy |𝜒| 

[14] oraz rodzinę sześciu testów chi-kwadrat (Cressie and Read, 1984) zawierającą w sobie test 

𝜒2 Persona. W celu wyeliminowania ograniczeń dotyczących rodziny testów chi-kwadrat, war-

tości krytyczne wyznaczyłem symulacyjnie metodami MC na podstawie 105 statystyk pozy-

cyjnych. Do porównania testów zaproponowałem miarę nieprawdziwości 𝐻0 MoU użytą dla 

scenariuszy A, B i C wyznaczania prawdopodobieństw 𝑝𝑖𝑗 (𝑖, 𝑗 = 1,2) dla których 𝐻0 jest nie-

słuszna. Scenariusze A, B, C sparametryzowałem, dzięki czemu miara nieprawdziwości 𝐻0 jest 

funkcją jednej zmiennej. Oczywiście, jeżeli 𝐻0 jest słuszna, czyli 𝑝𝑖𝑗 = 0.25 (𝑖, 𝑗 = 1,2),  

to MoU jest zerowa. Im większa litera, tym większa wartość miary nieprawdziwości 𝐻0. Do 

wyznaczenia mocy testów tablice dychotomiczne generowałem za pomocą metody słupkowej 

[36]. Moc testów obliczyłem na podstawie 105 porównań wartości statystyk testowych z war-

tością krytyczną. Uzyskane wyniki pokazały, że rodzina testów chi-kwadrat we wszystkich 

schematach prawdopodobieństwa charakteryzowała się podobną mocą dla danej liczebności 

próby w rozumieniu miary MoU. Dla schematu C test wykorzystujący statystykę modułową 

miał podobną moc, jak pozostałe testy niezależności. Dla schematów A i B test wykorzystujący 

statystykę modułową miał większą moc niż rodzina testów chi-kwadrat. Szczególnie było  

to widoczne w sytuacji, gdy MoU zmieniała się według schematu A, czyli przyjmowała naj-

mniejsze wartości. Na korzyść statystyki modułowej przemawia także fakt, że można z niej 

skorzystać w sytuacji, gdy jedna lub dwie komórki leżące na przekątnej są puste. Statystyki 

𝐺2 ilorazu wiarygodności, N Neymana i KL Kullbacka-Leiblera nie spełniają tego założenia. 

 

[16] Sulewski P. (2016) Moc testów niezależności w tablicy dwudzielczej większej niż 2 × 2, 

Przegląd statystyczny, 63(2), 190-210 (MNiSW, 14 pkt). POBIERZ 

Praca ta jest kontynuacją artykułu [15], gdzie omawianą tematykę zastosowano dla TD 

2 × 2. Ten artykuł jest poświęcony TD 2 × 3, 2 × 4, 3 × 3, 3 × 4, 4 × 4, które generowałem 

rozszerzoną metodą słupkową [14]. Pierwszym celem pracy jest przedstawienie teorii dotyczą-

https://drive.google.com/file/d/1g5rwU_xnO4lZ_xOKazn0Y6ig8cxaJYRJ/view
https://drive.google.com/file/d/1xpcmWm1p6tuI2wBzrCyaBz_mJH2jn02M/view
https://drive.google.com/file/d/1fRQanMlyVGvujF6XA_PqPvKZgvmQ9-dP/view
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cej testów niezależności dla TD 𝑤 × 𝑘, drugim celem jest wprowadzenie miary nieprawdziwo-

ści 𝐻0 dla TD 𝑤 × 𝑘 oraz porównanie jakości testów za pomocą ich mocy. Do analizy staty-

stycznej wybrałem te same testy co w [15] i na tej samej zasadzie wyznaczyłem wartości kry-

tyczne. Dla każdej analizowanej TD zaproponowałem trzy scenariusze A, B, C wyznaczania 

prawdopodobieństw 𝑝𝑖𝑗 (𝑖, 𝑗 = 1,2) dla których 𝐻0 jest niesłuszna. Oczywiście, jeżeli 𝐻0 była 

słuszna, czyli 𝑝𝑖𝑗 = 1/(𝑤𝑘) (𝑖 = 1, … , 𝑤; 𝑗 = 1, … , 𝑘), to miara nieprawdziwości 𝐻0 MoU 

była zerowa. Scenariusze A, B, C sparametryzowałem, dzięki czemu miara nieprawdziwości 

𝐻0 była funkcją jednej zmiennej. Zaproponowana miara MoU  dla analizowanych schematów 

prawdopodobieństw zmieniała się w różnych przedziałach. Minimalna liczebność próby dla 

danej TD i dla danego schematu tak ustaliłem, aby liczebności oczekiwane były niezerowe. 

Maksymalną wartość próby dobrałem tak, by uzyskać maksymalną moc testu. Moc testów ob-

liczyłem na podstawie 105 porównań wartości statystyk testowych z wartością krytyczną. Test 

modułowy |𝜒| charakteryzował się większą mocą niż rodzina testów chi-kwadrat w rozumieniu 

użytej miary MoU, szczególnie było to widoczne dla schematów prawdopodobieństw o mniej-

szych zakresach MoU. Dla schematu C o największym zakresie zmienności MoU test modu-

łowy nie odstępował pod względem mocy od pozostałych analizowanych testów. Na korzyść 

testu modułowego przemawia fakt, że można z niego skorzystać w sytuacji, gdy jedna lub dwie 

komórki leżące na przekątnej są puste. Testów 𝐺2, N i KL nie można stosować w tej sytuacji 

bez modyfikacji. 

 

 

[17] Sulewski P. (2017) A new test for independence in 2x2 contingency tables, Acta Univer-

sitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(330), 55–75 (MNiSW, 14 pkt). POBIERZ 

Celem artykułu była propozycja nowego testu niezależności dla TD 2 × 2 korzystają-

cego ze statystyki LMS. Nową propozycję porównałem z bardzo popularnym testem 𝜒2, testem 

modułowym |𝜒| [14] oraz testem 𝐷2 (Zelterman, 1987). Finalne wartości krytyczne powstały 

przez uśrednienie 100 wartości krytycznych wyznaczonych metodą MC na podstawie 106 sta-

tystyk pozycyjnych. Zawartość TD 2 × 2 generowałem metodą słupkową [14]. Moc testów 

obliczyłem na podstawie 106 porównań wartości statystyk testowych z wartością krytyczną.  

W celu obliczenia mocy testów zaproponowałem pięć scenariuszy wyznaczania prawdopodo-

bieństw 𝑝𝑖𝑗 (𝑖, 𝑗 = 1,2) dla których 𝐻0 jest niesłuszna. Scenariusze te sparametryzowałem  

za pomocą PFP. Im większy numer scenariusza, tym większa nieprawdziwość 𝐻0. Zapropono-

https://drive.google.com/file/d/13R_2kbUV8aQyLhhQM-PNTBYF6wlZpV2u/view
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wana miara nieprawdziwości 𝐻0 MoU dla scenariuszy I–V zmieniała się w różnych przedzia-

łach. Minimalna liczebność próby dla danej TD i dla danego scenariusza tak ustaliłem, by li-

czebności oczekiwane były niezerowe. Maksymalną wartość próby dobrałem tak, by uzyskać 

maksymalną moc testu. Dla scenariuszy I–IV, gdy liczebność próby jest mała a zależność jest 

silna, nowy test miał wyższą moc niż inne analizowane testy. Dla scenariusza V, w którym 

miara MoU przyjmuje największe wartości, funkcje mocy testów były podobne. Identyczną 

sytuację zaobserwowałem dla scenariuszy I–IV i słabej zależności. Przykład danych symula-

cyjnych z miarą 𝑀𝑜𝑈 = 0.2025 pokazał, że tylko nowa propozycja oraz test |𝜒| rozpoznają 

ten nie najsłabszy związek. Reasumując, nowy test w większości przypadków ma większą moc 

niż inne analizowane testy w rozumieniu użytej miary 𝑀𝑜𝑈. 

 

 

[18] Sulewski P. (2018) Power Analysis Of Independence Testing for the Three-Way Con-

tingency Tables of Small Sizes, Journal of Applied Statistics 45(13), 2481-2498 (baza JCR, 

IF 1.404, MNiSW 15 pkt) POBIERZ 

Pierwszym celem tego artykułu jest zdefiniowanie testu modułowego |𝜒| dla TT. Dru-

gim celem jest opisanie procedury generowania TT metodą słupkową. Trzecim celem jest zde-

finiowanie miary nieprawdziwości 𝐻0 MoU oraz porównanie jakości testów niezależności  

za pomocą ich mocy. Analizie poddałem TT 2 × 2 × 2, 3 × 2 × 2, 3× 3 × 2, 3 × 3 × 3, jednak  

z powodu rozmiaru pracy tylko wyniki dotyczące dwóch pierwszych TT zostały opublikowane. 

Wyniki uzyskane dla dwóch ostatnich TT dały takie same wnioski. Test modułowy |𝜒| porów-

nałem z rodziną testów chi-kwadrat (Cressie i Read, 1984), a dokładniej z testami 𝜒2, 𝐹𝑇 i 𝐶𝑅. 

Finalne wartości krytyczne obliczyłem przez uśrednienie 100 wartości krytycznych wyznaczo-

nych metodą MC na podstawie 106 statystyk pozycyjnych. W celu obliczenia mocy testów 

zaproponowałem scenariusze I – V dla TT  2 × 2 × 2 oraz scenariusze VI – X dla TT 3 × 2 × 2 

wyznaczania prawdopodobieństw 𝑝𝑖𝑗  (𝑖, 𝑗 = 1,2) dla których 𝐻0 jest niesłuszna. Scenariusze 

te sparametryzowałem za pomocą PFP. Im większy numer scenariusza dla danej TT, tym więk-

sza nieprawdziwość 𝐻0. Zaproponowana miara nieprawdziwości 𝐻0 dla scenariuszy I – X 

zmieniała się w różnych przedziałach. Minimalna liczebność próby dla danej TT i dla danego 

scenariusza tak ustaliłem, by liczebności oczekiwane były niezerowe. Maksymalną wartość 

próby tak dobrałem, by uzyskać maksymalną moc testu. Moc testów obliczyłem na podstawie 

106 porównań wartości statystyk testowych z wartością krytyczną.  

Uzyskane wyniki wskazały, że proponowany modułowy test niezależności ma większą 

moc niż inne analizowane testy w rozumieniu użytej miary MoU. Jest to szczególnie widoczne 

https://drive.google.com/file/d/12RQREGbHbx7KDRoRLGQwUs9e00Kb70-p/view?usp=sharing
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w przypadku małej liczebności próby oraz scenariuszy charakteryzujących się niską maksy-

malną wartością miary MoU. Jeżeli wartość maksymalna tej miary jest większa niż 0.5, wtedy 

wszystkie testy mają zbliżoną moc. Przykład danych symulacyjnych dla TT 2 × 2 × 2, 𝑛 = 30, 

𝛼 = 0.1 z 𝑀𝑜𝑈 = 0.427 pokazał, że tylko test modułowy |𝜒| rozpoznaje taki związek między 

trzema cechami. 

 

[19] Sulewski P. (2019) The LMS for Testing Independence in Two-way Contingency Tables, 

Biometrical Letters, 56(1), 17-43 (MNiSW 20 pkt). POBIERZ 

Artykuł jest kontynuacją rozważań zawartych w pracy [17] dotyczących testu LMS dla 

tablicy dychotomicznej. Celem pracy jest zdefiniowanie nowego testu niezależności dla TD 

𝑤 × 𝑘 korzystającego ze statystyki LMS. Badania przeprowadziłem dla TD 3 × 2, 3 × 3. Wy-

niki uzyskane dla tablic 2 × 4, 3 × 4, 4× 4 nie wpłynęły na wnioski końcowe i tylko z powodu 

rozmiaru artykułu nie zostały opublikowane. Nową propozycję porównałem z testami 𝜒2, 𝐺2, 

𝑁 z rodziny testów chi-kwadrat (Cressie i Read, 1984), testem modułowym |𝜒| [14], testem 𝑇3 

(Amiri i von Rosen, 2011) oraz testem 𝐵𝑃 (Amiri i Modarres, 2017). Tablice 3 × 2 oraz 3 × 3 

generowałem metodą słupkową [16]. Finalne wartości krytyczne obliczyłem przez uśrednienie 

100 wartości krytycznych wyznaczonych metodą MC na podstawie 106 statystyk pozycyjnych. 

Moc testów obliczyłem na podstawie 106 porównań wartości statystyk testowych z wartością 

krytyczną. W celu obliczenia mocy testów zaproponowałem dla każdej TD trzy scenariusze 

wyznaczania prawdopodobieństw 𝑝𝑖𝑗  (𝑖, 𝑗 = 1,2) dla których 𝐻0 jest niesłuszna. Scenariusze 

te sparametryzowałem za pomocą PFP przyjmującego wartości z przedziału [0,1/(𝑤𝑘)].  

Im większy numer scenariusza dla danej tabeli, tym większa nieprawdziwość 𝐻0. Zastosowana 

miara nieprawdziwości 𝐻0 (MoU) dla scenariuszy zmieniała się w różnych przedziałach. Mi-

nimalną liczebność próby dla danej TD i dla danego scenariusza tak ustaliłem, by liczebności 

oczekiwane były niezerowe. Maksymalną wartość próby tak dobrałem, by uzyskać maksy-

malną moc testu. Moc testu przy prawdziwości 𝐻0 była dla wszystkich testów, z wyjątkiem 

testu 𝐵𝑃, równa poziomowi istotności. Test 𝐿𝑀𝑆 (z wyłączeniem testu 𝐵𝑃) miał największą 

moc w rozumieniu miary MoU dla scenariuszy charakteryzujących się mniejszym zakresem 

zmienności MoU i silną zależnością w ramach danego scenariusza (patrz scenariusze I, II, IV  

i V). Dominacja testu 𝐿𝑀𝑆 nie była tak wyraźna dla scenariuszy III i VI charakteryzujących się 

największym zakresem zmienności miary MoU. Moja propozycja wyróżniała się także w przy-

kładach danych symulacyjnych i rzeczywistych. Dla danych rzeczywistych przedstawionych  

w postaci TD 3 × 2 i porównujących leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów z efektem 

https://drive.google.com/file/d/1Q_pUBiEZdV_4MoHwGGRxjSNDSwfPq_Uz/view
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placebo (Koch i Edwards, 1988) użyłem zmodyfikowanej postaci statystyki LMS uwzględnia-

jącej zero komórkowe. Artykuł pokazał, że testy LMS i BP są najskuteczniejsze w wykrywaniu 

zależności nawet dla niskich wartości miary nieprawdziwości 𝐻0. Należy jednak podkreślić, że 

test BP nie trzyma rozmiaru, a test LMS jest od niego dużo prostszy. 

 

[20] Sulewski P. (2019) Some Contributions to Practice of 2 × 2 Contingency Tables, Jour-

nal of Applied Statistics, 46(8), 1438-1455 (baza JCR, IF 1.404, MNiSW 70 pkt). PO-

BIERZ 

Artykuł poświęcony jest TD 2×2. Promuje on nowe spojrzenie na istotę TD. TD po-

wstają w wyniku zjawisk, na które wpływają czynniki losowe. W celu obliczenia mocy testów 

zaproponowałem dla TD 2×2 scenariusze I-IV wyznaczania prawdopodobieństw 𝑝𝑖𝑗 (𝑖, 𝑗 =

1,2) dla których 𝐻0 jest niesłuszna. Scenariusze te sparametryzowałem za pomocą PFP przyj-

mującego wartości z przedziału [−0.25,0.25]. Im większy numer scenariusza dla TD 2×2, tym 

większa nieprawdziwość 𝐻0. W dalszej części artykułu zdefiniowałem miarę nieprawdziwości 

𝐻0 (MoU), która może również służyć jako statystyka testowa Mod. Miara MOU dla scenariu-

szy zmieniała się w różnych przedziałach. Statystykę testową Mod porównałem ze statystykami 

𝜒2, 𝐷2 (Zelterman, 1987) i Fishera-Irwina (FI) (Irwin, 1935). Zawartość TD 2×2 generowałem 

metodą słupkową [14]. Finalne wartości krytyczne powstały przez uśrednienie 100 wartości 

krytycznych wyznaczonych metodą MC na podstawie 106 statystyk pozycyjnych. Moc testów 

obliczyłem na podstawie 106 porównań wartości statystyk testowych z wartością krytyczną. 

Każda statystyka testowa tworzy własną funkcję mocy testu (FMT). Aby ułatwić porównanie 

FMT, zaproponowałem miarę MAOUL. Szczegółowo podałem wyprowadzenie, własności  

i przykład praktycznego zastosowania tej miary. Wyniki pokazały, że test Mod ma większą 

moc niż inne analizowane testy w rozumieniu użytej miary MoU. Jest to szczególnie widoczne 

w eksperymentach związanych ze scenariuszami charakteryzującymi się maksymalnymi war-

tościami MoU równymi 0.25, 0.375, 0.5. Jeżeli maksymalna wartość MoU wyniosła 1, rozwa-

żane testy miały podobne FMT. Powyższe wnioski potwierdziły wartości miary MAOUL. 

 

[21] Sulewski P. (2021) Logarithmic Minimum Test for Independence in Three Way Con-

tingency Table of Small Sizes, Journal of Statistical Computation and Simulation, 91(13), 

2780-2799 (baza JCR, IF 1.424, MNiSW 70 pkt). POBIERZ 

Głównym Celem artykułu jest zdefiniowanie testu niezależności LMS dla TT. Drugim 

celem jest zdefiniowanie miary nieprawdziwości 𝐻0 (MoU) oraz porównanie jakości testów 

https://drive.google.com/file/d/1tyudorg90gIvf984Z2o8HHFncY0j7jgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tyudorg90gIvf984Z2o8HHFncY0j7jgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fy63DFExYJdC6ER9D21J4ywLPCHHs3jJ/view?usp=sharing
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niezależności za pomocą ich mocy. Analizie poddałem TT 2 × 2 × 2, 3 × 2 × 2, 3× 3 × 2, 

3 × 3 × 3, jednak z powodu rozmiaru pracy zostały przedstawione tylko wyniki dotyczące 

dwóch pierwszych TT. Tablice generowałem metodą słupkową [18]. Wyniki uzyskane dla 

dwóch ostatnich TT dają takie same wnioski. Test 𝐿𝑀𝑆𝑚 porównałem z testem |𝜒| [14] oraz 

rodziną testów chi-kwadrat (Cressie i Read, 1984) rozszerzoną dla TT. Są to testy 𝜒2, 𝐺𝑚
2 , 𝐹𝑇, 

𝐾𝐿𝑚, 𝑁𝑚,i 𝐶𝑅. Litera „m” oznacza modyfikację tolerującą zero komórkowe. Wartości kry-

tyczne wyznaczyłem metodą  MC na podstawie 106 statystyk pozycyjnych. W celu obliczenia 

mocy testów zaproponowałem scenariusze I – IV dla TT 2 × 2 × 2 oraz scenariusze V – VIII 

dla TT 3 × 2 × 2 wyznaczania prawdopodobieństw 𝑝𝑖𝑗𝑡 (𝑖 = 1, … , 𝑤; 𝑗 = 1, … , 𝑘; 𝑡 = 1, … , 𝑝) 

dla których 𝐻0 jest niesłuszna. Scenariusze te sparametryzowałem za pomocą PFP. Im większy 

numer scenariusza dla danej TT, tym większa nieprawdziwość 𝐻0. Zaproponowana miara nie-

prawdziwości 𝐻0 (MoU) dla scenariuszy I – VIII zmieniała się w różnych przedziałach i była 

funkcją PFP. Zawartość TT generowałem metodą słupkową [18], [35]. Moc testów obliczyłem 

na podstawie 106 porównań wartości statystyk testowych z wartością krytyczną. Każdy test 

posiada własną FMT. FMT były wyznaczane metodą MC, a następnie porównywane ze sobą. 

Celem artykułu jest także użycie miary MAOUL w celu liczbowego porównania FMT. Uzy-

skane wyniki pokazały, że proponowany test niezależności 𝐿𝑀𝑆𝑚 miał większą moc niż inne 

analizowane testy w rozumieniu użytej miary MoU. Jest to szczególnie widoczne w przypadku 

małej liczebności próby oraz scenariuszy charakteryzujących się niską maksymalną wartością 

miary MoU. Im większa wartość maksymalna tej miary, tym moce testów były bardziej zbli-

żone.  

Przykłady danych symulacyjnych pokazały, że nowy test najlepiej wykrywa związek 

między trzema cechami, gdzie pozostałe testy tego związku w ogóle nie wykrywają (z wyjąt-

kiem testu |𝜒| w pierwszym przykładzie symulacyjnym). Pierwszy przykład danych rzeczywi-

stych jest przykładem zbiorczym dotyczącym TT zaczerpniętym z różnych publikacji z daną 

empiryczną wartością 𝑀𝑜𝑈∗. Jeśli 𝑀𝑜𝑈∗ < 0.2, to tylko nowy test najlepiej wykrywał związek 

z p-value równym zero. W sytuacji przeciwnej p-value było zerowe dla wszystkich analizowa-

nych testów. Drugi przykład danych rzeczywistych przedstawia TT 3× 3 × 2 zawierającą czę-

stotliwość oglądania filmów w domu lub w domach znajomych dla młodzieży między 7 a 15 

rokiem życia klasyfikowaną krzyżowo według wieku i płci (Andersen, 1997). W tym przy-

padku 𝑀𝑜𝑈∗ = 0.1. Preferowanymi testami są 𝐿𝑀𝑆𝑚 oraz |𝜒| zgodnie z którymi 𝐻0 jest od-

rzucana przy 𝛼 = 0.05, 0.1. Proponowany test z najmniejszą wartością p-value wykrywa nawet 

słabą współzależność między cechami.  
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Kiedy klasyczne testy niezależności nie wykrywają współzależności między trzema ce-

chami, należy zastosować test 𝐿𝑀𝑆𝑚. Jeśli test  𝐿𝑀𝑆𝑚 również zawodzi, wtedy mówimy,  

że 𝐻0 jest prawdziwa. Powodem tej sekwencji jest to, że nowy test wykrywał słabą niezależność 

lepiej niż testy klasyczne. Reasumując, nowy test jest najskuteczniejszym narzędziem do wy-

krywania związków między trzema cechami, nawet gdy związki te są słabe. 

W artykule przedstawiłem także kody środowiska R w celu generacji zawartości TT, ob-

liczenia wartości statystyki testowej 𝐿𝑀𝑆𝑚 oraz wartości krytycznych.  

4.6.4 Testy niezależności cech jakościowych: symulatory danych doświadczalnych 

Obecnie w badaniach naukowych, w tym także w badaniach ekonomicznych, znacznie 

wzrosła rola metody MC stosowanej do modelowania matematycznego złożonych procesów. 

Metoda ta wykorzystuje próbkowanie statystyczne w celu uzyskania rozwiązań problemów de-

terministycznych lub stochastycznych, których nie można łatwo rozwiązać za pomocą technik 

analitycznych (Marks, 2014).  

Pomysł metody, nazwanej później metodą MC, zrodził się u Stanisława Ulama podczas 

stawiania pasjansów. Zauważył On, że znacznie praktyczniejszym sposobem oceniania praw-

dopodobieństwa ułożenia pasjansa jest wykładanie kart, czyli eksperymentowanie z tym pro-

cesem i zapisywanie procentu wygranych, niż próba obliczenia wszystkich możliwości kombi-

natorycznych, których liczba rośnie wykładniczo i jest tak wielka, że pominąwszy najprostsze 

przypadki, jej oszacowanie jest niemożliwe. Metoda MC przybrała konkretne kształty i uzy-

skała podstawy teoretyczne po rozmowie Stanisława Ulama z Johnem von Neumannem pod-

czas podróży z Los Alamos do Lamy. Nazwa metody bardzo przyczyniła się do jej populary-

zacji, miała wskazywać na przypadkowy (losowy, hazardowy) charakter zjawisk. Stanisław 

Ulam, podczas pracy w ośrodku badań jądrowych w Los Alamos, w ramach projektu Manhat-

tan, zajmował się m.in. statystyką powielania neutronów. Metoda ta została zastosowana do 

symulacji funkcjonowania elektrowni jądrowych oraz wybuchów atomowych. Dynamiczny 

wzrost zastosowań tej metody przypada jednak dopiero na końcowe lata XX wieku.   

Trudno byłoby zliczyć wszystkie prace naukowe korzystające z technik MC, także tych 

dotyczących zagadnień ekonomicznych. Istnieje sporo publikacji  dotyczących ekonomii i fi-

nansów, w których tytule znajduje się termin MC. Są to m. in. prace takich autorów jak: 

Desrochers i in., (1986); Williams i in. (2008); Mavrotas i in. (2010); Creal, (2012); 

Brandimarte, (2014); Arnold i Yildiz, (2015); Zaroni i in., (2019); Izeppi i in. (2020), Knoke  

i in., (2021); Benalcazar i Komorowska, (2022). 
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TW zalicza się do podstawowych, często stosowanych narzędzi statystycznych. Pojawia 

się jednak pytanie, jaka jest ich zdolność do wykrywania związku między cechami, inaczej 

mówiąc, jaka jest ich moc. Odpowiedź na to pytanie jest trudna na drodze analitycznej, dlatego 

najlepszym sposobem jest generowanie TW i określenie mocy drogą badań symulacyjnych 

MC. Terminem "generowanie TW" określiłem wypełnienie komórek TW liczbami pseudolo-

sowymi. 

Gdy związku między badanymi cechami nie ma, generowanie TW jest rzeczą prostą. 

Można skorzystać z generatorów liczb równomiernych i losowo generować numer wiersza, 

numer kolumny, numer płaszczyzny,… tablicy, określając w ten sposób przynależność danej 

realizacji do komórki. Zadaniem znacznie trudniejszym jest generowanie TW, gdy istnieje 

związek między cechami.  

Do metod generowania zawartości TW możemy zaliczyć: the Chan Markow MC ((Dia-

conis i Sturmfels (1998), Cryan i Dyer (2003), Dobra i Sullivant (2004), Chen i in.(2005), De 

Loera i Onn 2006), Fishman (2012)); the Sequential Importance Sampling ((Chen i in. (2005), 

Chen i in. (2006), Yoshida i in. (2011), Blitzstein i Diaconis (2011)); the probabilistic divide-

and-conquer technique (DeSalvo i Zhao (2020)), metodę korzystającą z URG [1,25] oraz me-

todę słupkową [14,16,18,36].  

W większości symulacji korzystałem z metody słupkowej, gdyż jest prostsza od innych,  

wynika z definicji niezależności cech, korzysta z intuicyjnych scenariuszy przepływu prawdo-

podobieństw między komórkami TW. 

W tej Sekcji przedstawiłem generowanie TD z wykorzystaniem DRN [22] oraz DRNU 

[23]. 

 

[22] Sulewski P. (2014) Generowanie tablicy dwudzielczej za pomocą rozkładu dwuwymiaro-

wego normalnego, w: Statystyczne badanie współzależności cech typu dyskretne kategorie. 

Akademia Pomorska w Słupsku (MNiSW 20 pkt). POBIERZ 

W celu utworzenia TD 2 × 2 wygenerowałem n realizacji zmiennej losowej o rozkładzie 

normalnym dwuwymiarowym. Otrzymane w ten sposób wartości (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑖 = 1, … , 𝑛) zapisa-

łem w tablicy 𝑋𝑌 i naniosłem na układ współrzędnych. Dzięki wartościom parametrów anali-

zowanego rozkładu 𝜇1 = 0, 𝜎1 = 1, 𝜇2 = 0, 𝜎2 = 1 realizacje te były skupione wokół środka 

układu współrzędnych, którego ćwiartki potraktowałem jako komórki TD 2 × 2. 

W celu utworzenia TD 𝑤 × 𝑘 (𝑤, 𝑘 > 2) wygenerowałem n realizacji zmiennej losowej 

o rozkładzie normalnym dwuwymiarowym. Otrzymane w ten sposób wartości (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) (𝑖 =

https://drive.google.com/file/d/1MiPB8BDnX55re3La8UOM9XPcZ64CRI98/view?usp=sharing
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1, … , 𝑛) zapisałem w zmiennych tablicowych X i Y oraz przedstawiłem w układzie współrzęd-

nych. W następnym etapie wyznaczyłem elementy skrajne 𝑀𝑖𝑛𝑋 i 𝑀𝑎𝑥𝑋 tablicy 𝑋 oraz 𝑀𝑖𝑛𝑌 

i 𝑀𝑎𝑥𝑌 tablicy 𝑌 (wartości zaokrągliłem do jednego miejsca po przecinku). W kolejnym kroku 

dla 𝑤 wierszy i 𝑘 kolumn obliczyłem szerokości poszczególnych klas oraz utworzyłem tablice 

𝑋𝑘 oraz 𝑌𝑘 z punktami podziału odpowiednio osi 𝑋 i 𝑌. Kolejnym krokiem było sprawdzenie, 

ile punktów o współrzędnych (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) (𝑖 = 1, … , 𝑛) należy do jednej z 𝑤𝑘 klas. Dla tak wypeł-

nionej TD wyznaczyłem rozkłady brzegowe cech X i Y. Ostatnim etapem było utworzenie  

i sformatowanie tabeli. 

Metoda ta jednak nie sprawdziła się dla TD dużych rozmiarów i silnej korelacji, gdyż  

w narożnikach TD pojawiały się komórki zerowe. Zatem metoda ta toleruje zero komórkowe.  

 

[23] Sulewski P. (2016) Generowanie tablic dwudzielczych z wykorzystaniem dwuwymiaro-

wego rozkładu normalnego uciętego, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Informatyka i Ekonometria, 288(5), 71 – 87 (MNiSW, 20 pkt). 

POBIERZ 

Artykuł jest kontynuacją pracy [22], w której do generowania TD skorzystałem z DRN  

z parametrami 𝜇1, 𝜎1, 𝜇2, 𝜎2, 𝑟. Metoda ta jednak nie sprawdziła się dla TD dużych rozmiarów  

i silnej korelacji, gdyż w narożnikach TD pojawiały się komórki zerowe. Celem tego artykułu 

była generacja TD z niezerową zawartością z użyciem DRNU uciętego do obszaru 

[𝑎, 𝑏] × [𝑐, 𝑑]. Wyznaczyłem funkcję gęstości oraz współczynnik korelacji 𝑟𝑢 DRNU. Analizie 

poddałem sześć zestawów wartości parametrów DRNU. Wynika z niej, że wraz ze wzrostem 

wartości parametrów 𝜎1, 𝜎2 przy stałej wartości pozostałych parametrów, korelacja rozkładu 

maleje. Zwiększając cięcie, czyli zmniejszając pole obszaru [𝑎, 𝑏] × [𝑐, 𝑑], korelacja rozkładu 

także maleje. Oczywiście wraz ze wzrostem korelacji rozkładu pełnego rośnie także korelacja 

rozkładu uciętego.  

W celu utworzenia zawartości TD wygenerowałem 𝑛 realizacji zmiennej losowej  

o DRNU metodą rejection sampling (Wieczorkowski i Zieliński, 1997). Otrzymane w ten spo-

sób wartości (𝑋𝑖, 𝑌𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑛  zapisałem w układzie współrzędnych i na powstały w ten 

sposób obszar naniosłem TD 𝑤 × 𝑘. Następnie, znając wartości skrajne dla 𝑋 i 𝑌, dla 𝑤 wierszy 

i 𝑘 kolumn, obliczyłem szerokości poszczególnych komórek oraz wyznaczyłem punkty po-

działu osi układu współrzędnych tworzących komórki. W ostatnim etapie obliczyłem, ile punk-

tów należy do każdej z 𝑤𝑘 komórek TD. Zastosowanie DRNU sprawia, że nawet w sytuacji 

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_288/06.pdf
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silnej korelacji między cechami, komórki TD nie są puste i zawierają wystarczającą liczbę re-

alizacji. Zatem metoda ta nie toleruje zera komórkowego.  

5 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowych 

Treścią tej Sekcji są zarówno osiągnięcia teoretyczne, jak i aplikacyjne dotyczące 3 mo-

nografii i 28 publikacji naukowych, które nie zostały wskazane jako główne osiągnięcie nau-

kowe w Sekcji 4. Osiągnięcia te podzieliłem na 8 kategorii. Pierwszą kategorią tworzą mono-

grafie opisane w Sekcjach 5.1, 5.2 i 5.3, natomiast pozostałe kategorie tworzą artykuły niewy-

kazane w cyklu publikacji i zaprezentowane w Sekcji 5.4.   

Wykaz osiągnięć wraz z liczbą oraz punktacją MNiSW przedstawiłem w Tabeli 2. 

Tabela 2 Liczbowy wykaz monografii oraz publikacji niewykazanych w Sekcji 4 wraz z punktacją MNiSW 

Kategoria Liczba  

(w tym baza JCR) 

Punktacja 

Monografia 3 240 

Generatory [24]-[27] 4 (1) 111 

Histogram i siatka prawdopodobieństwa [28]-[30] 3 (1) 94 

Teoria niezawodności [31]-[32] 2 10 

Testy zgodności [33-34] 2 16 

Testy niezależności [35]-[46] 12 132 

Inne [47-48] 2 25 

Wysłane do recenzji [49-50]   

Razem 28 (2) 628 

źródło: opracowanie własne 

Poniżej zamieściłem listę wielopoziomową tworzącą pozostałe osiągnięcia naukowe. 

Artykuły pogrubione zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach znajdują-

cych się na liście JCR. Wybór linku PRZEJDŹ DO przy każdej z publikacji przełączy czytel-

nika do streszczenia i ewentualnego pobrania zawartości w postaci pliku PDF.  

1. Monografia (3 pozycje): 

o Sulewski P. (2008) Uogólniony rozkład gamma w praktyce statystyka. Akademia Po-

morska, Słupsk. PRZEJDŹ DO 

o Sulewski P. (2014) Statystyczne badanie współzależności cech typu dyskretne katego-

rie. Akademia Pomorska, Słupsk. PRZEJDŹ DO 

o Sulewski P. (2015) Metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego o zależ-

nościach cech ilościowych implementowane w Excelu z użyciem VBA. Akademia Po-

morska, Słupsk. PRZEJDŹ DO 

2. Generatory (4 publikacje): 

[24] Sulewski P. (2006) Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych  

w arkuszach kalkulacyjnych, Wiadomości Statystyczne, 51(5), 71–78. PRZEJDŹ DO 

[25] Sulewski P. (2014) Wykorzystanie uogólnionego rozkładu gamma do generowania ta-

blicy dwudzielczej, Śląski Przegląd Statystyczny, 12(18), 339-349. PRZEJDŹ DO 



Załącznik 3  AUTOREFERAT  str. 51 

Piotr Sulewski 
 

[26] Sulewski P. (2019) Porównanie generatorów liczb pseudolosowych, Wiadomości Sta-

tystyczne 64(7), 5–31. PRZEJDŹ DO 

[27] Sulewski P. (2021) Two Methods of Conjoint Summands of Generating Bivariate 

and Trivariate Normal Pseudo-Random Numbers, Journal of Statistical Compu-

tation and Simulation. PRZEJDŹ DO 

3. Histogram i siatka prawdopodobieństwa (3 publikacje): 

[28] Sulewski P. (2003) Wyznaczanie położenia punktów doświadczalnych na siatce roz-

kładu normalnego, Wiadomości Statystyczne 11, 1–9. PRZEJDŹ DO 

[29] Sulewski P. (2018) Siatka prawdopodobieństwa uogólnionego rozkładu gamma, Wia-

domości Statystyczne 63(11), 5—20. PRZEJDŹ DO 

[30] Sulewski P. (2020) Equal-bin-width Histogram versus Equal-bin-count Histo-

gram. Journal of Applied Statistics, 48(12), 2092-2111. PRZEJDŹ DO 

4. Teoria niezawodności (2 publikacje): 

[31] Sulewski P., Drapella A. (2002) Moment Matching Technique Applied on the Gener-

alized Gamma Censored Data, Słupskie Prace Matematyczno – Fizyczne, 2, 119–133. 

PRZEJDŹ DO 

[32] Sulewski P. (2005) Different Versions of the Least Square Estimation of the Parameters 

of The Weibull Distribution, Słupskie Prace Mat.–Fizyczne, 3, 61–69. PRZEJDŹ DO 

5. Testy zgodności (2 publikacje): 

[33] Sulewski P. (2005) Badanie zgodności z rozkładem normalnym na podstawie współczyn-

ników asymetrii i ostrości grzbietu, Słupskie Prace Matematyczno–Fizyczne, 3, 45–59. 

PRZEJDŹ DO 

[34] Sulewski P. (2008) On Differently Defined Skewness. Computational Methods in Sci-

ence and Technology, 14(1), 39-46. PRZEJDŹ DO 

6. Testy niezależności (12 publikacji): 

[35] Sulewski P. (2007) Test niezależności dwóch cech realizowany za pomocą tablicy 

dwudzielczej, Słupskie Prace Matematyczno–Fizyczne, 4, 83–97. PRZEJDŹ DO 

[36] Sulewski P. (2007) Moc tablicy dwudzielczej jako test niezależności, Wiadomości Sta-

tystyczne, 14 – 23. PRZEJDŹ DO 

[37] Sulewski P. (2013) Wielowymiarowe uogólnienie testu niezależności. Wiadomości 

Statystyczne, 58(12), 27-41. PRZEJDŹ DO 

[38] Sulewski P. (2015) Wyznaczanie obszaru krytycznego przy testowaniu niezależności  

w tablicach wielodzielczych, Wiadomości Statystyczne, 60(3), 1–18. PRZEJDŹ DO 

[39] Sulewski P. (2015) Ocena zdolności tablic dwudzielczych do wykrywania związku 

między uporządkowanymi cechami typu jakościowego. Wiadomości Statystyczne, 

60(5), 1–16. PRZEJDŹ DO 

[40] Sulewski P., Motyka R. (2015) Power Analysis of Independence Testing for Contin-

gency Tables, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej LVI(1) (200), 37-46. 

PRZEJDŹ DO 

[41] Sulewski P. (2015) Miary związku między cechami w tablicy trójdzielczej, Wiadomo-

ści Statystyczne, 60(1), 13-27. PRZEJDŹ DO 

[42] Sulewski P., Drapella A. (2016) Wpływ nierównomierności wypełnienia tablicy dwu-

dzielczej 2 × 2 na wartość krytyczną statystyki testowej. Wiadomości Statystyczne, 4, 

1 – 16. PRZEJDŹ DO 

[43] Sulewski P. (2016) Moc testów niezależności w tablicy trójdzielczej 2 × 2 × 2. Prze-

gląd statystyczny, 63(4), 431 – 447. PRZEJDŹ DO 

[44] Sulewski P. (2016) Pojęcie miary odejścia od równomierności oraz jej wpływ na testo-

wanie niezależności w tablicach dwudzielczych średnich rozmiarów. Metody Ilo-

ściowe w Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 111 – 122. PRZEJDŹ DO 
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[45] Sulewski P. (2018) Nonparametric versus Parametric Reasoning Based on 2×2 Contin-

gency Tables. Computational Methods in Science and Technology, 24(2), 143–153. 

PRZEJDŹ DO 

[46] Sulewski P. (2018) Nonparametric versus Parametric Reasoning Based on Two-way 

and Three-way Contingency Tables. Przegląd Statystyczny, 65(3), 314-349. PRZEJDŹ 

DO 

7. Inne (2 publikacje): 

[47] Sulewski P., Białek J. (2022) Probability distribution modeling of scanner prices and 

relative prices. Statistika – Statistics and Economy Journal, accepted for publication. 

PRZEJDŹ DO 

[48] Sulewski P., Sulewska J. (2007) Funkcje całkowania w arkuszu kalkulacyjnym, Słup-

skie Prace Matematyczno – Fizyczne, 4, 99 – 112. PRZEJDŹ DO 

 

5.1 Monografia nr 1  

Sulewski P. (2008) Uogólniony rozkład gamma w praktyce statystyka. Akademia Pomorska, 

Słupsk, stron 200, format A5, kategoria naukowa (MNiSW 80 pkt). 

Dostęp do zawartości książki znajduje się TUTAJ.  

Treścią książki jest kontynuacja zagadnień przedstawionych  

w mojej rozprawie doktorskiej dotyczących URG, KURG, DURG, 

DKURG, generatorów realizacji zmiennych losowych, estymacji pa-

rametrów. 

Celem niniejszej książki jest zbadanie, w jakim stopniu 

ogromne osiągnięcia informatyki, zarówno w dziedzinie sprzętu, jak  

i oprogramowania, pozwalają drogą eksperymentów numerycznych 

penetrować te obszary statystyki i ekonomii, których badanie na dro-

dze analitycznej jest praktycznie niemożliwe. W bardzo dobry kompilator wyposażone jest śro-

dowisko programistyczne VBA. Aplikacje sporządzone w tym środowisku w połączeniu z ar-

kuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel dają możliwości wykonania skomplikowanych obli-

czeń, wygodnego gromadzenia danych i atrakcyjnej prezentacji wyników.  

  

https://drive.google.com/file/d/16BXbN1amGWh7ru5wl8ZBt0YwbNlY44qv/view?usp=sharing
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5.2 Monografia nr 2 

Sulewski P. (2014) Statystyczne badanie współzależności cech typu dyskretne kategorie. Aka-

demia Pomorska, Słupsk, stron 458, format A4, kategoria dydaktyczno – naukowa (MNiSW 

80 pkt).  

 Dostęp do zawartości książki znajduje się TUTAJ.  

Niniejsza książka ma dwa rdzenie, dydaktyczny i naukowy. Oba te 

rdzenie łączy wspólny schemat, a mianowicie  

teoria → zadanie → implementacja komputerowa → rozwiązanie. 

Rdzeń dydaktyczny tworzą zebrane z różnych źródeł (także zagra-

nicznych) informacje dotyczące TW. Rdzeń naukowy dotyczy takich za-

gadnień jak: 

• generacja TW dla co najwyżej 4 cech metodą słupkową;  

• modułowa miara związku między cechami;  

• badanie mocy testów chi-kwadrat dla co najwyżej 4 cech;  

• analiza różnych rodzajów niezależności trzech oraz czterech cech na bazie testów chi-

kwadrat.  

Celem książki jest dostarczenie czytelnikowi gotowych implementacji komputerowych 

wszystkich zagadnień opisanych w tej pracy. Jest to swoiste połączenie statystyki z informa-

tyką, a dokładniej połączenie zagadnień dotyczących badania współzależności cech z progra-

mowaniem w języku VBA. Aplikacje sporządzone w tym języku w połączeniu z arkuszem kal-

kulacyjnym umożliwiają wykonanie skomplikowanych obliczeń, wygodne gromadzenie da-

nych i atrakcyjną prezentację wyników. Wbrew wygłaszanym opiniom takie oprogramowanie 

jest często wykorzystywane przez praktyków. 

W książce przedstawiłem dużą liczba przykładów, które bezpośrednio występują po dokład-

nie przedstawionej teorii. Dokładny opis tych przykładów oraz informacje  zawarte w oknach 

dialogowych są niezbędne do lepszego zrozumienia prezentowanej teorii. Wszystkie przykłady 

połączone są z listą procedur i funkcji użytkownika, których kody źródłowe znajdujące się we-

wnątrz, jak również w załączniku niniejszej książki. Dzięki temu czytelnik interesujące go za-

gadnienia może samodzielnie zaimplementować i przeprowadzić badania statystyczne w bar-

dzo popularnym oprogramowaniu użytkowym, jakim jest pakiet Microsoft Office. Pomocą  

w tej kwestii będą z pewnością elementy języka VBA przedstawione w załączniku książki. 

  

https://drive.google.com/file/d/1OA0oQO_Tc8xjcaWPW_Nh0sMvXCWISWTg/view?usp=sharing
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5.3 Monografia nr 3 

Sulewski P. (2015) Metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego o zależnościach 

cech ilościowych implementowane w Excelu z użyciem VBA. Akademia Pomorska, Słupsk, 

stron 306, format A4, kategoria dydaktyczno – naukowa (MNiSW 80 pkt). 

 Dostęp do zawartości książki znajduje się TUTAJ.  

Niniejsza książka, tak jak monografia nr 2, ma rdzeń dydaktyczny 

i naukowy. Oba te rdzenie łączy wspólny schemat, a mianowicie:  

teoria → zadanie → implementacja komputerowa → rozwiązanie. 

Rdzeń dydaktyczny tworzą zebrane z różnych źródeł (także zagranicz-

nych) informacje dotyczące zależności cech ilościowych. Rdzeń nau-

kowy dotyczy  takich zagadnień jak: 

• Dwuwymiarowy rozkład Bernoullego utworzony według zasady Morgensterna; 

• DRN utworzony według zasady Morgensterna; 

• Generowanie zawartości szeregu korelacyjnego i tablicy korelacyjnej.  

Celem książki jest przedstawienie zagadnień dotyczących cech ilościowych oraz implemen-

tacja metod. Przedstawiona dokładnie teoria połączona została z licznymi przykładami, które 

czytelnik może samodzielnie rozwiązywać w arkuszu. Jest to swoiste połączenie statystyki z in-

formatyką, a dokładniej połączenie zagadnień dotyczących badania zależności cech z progra-

mowaniem w VBA. Aplikacje sporządzone w tym języku w połączeniu z arkuszem kalkula-

cyjnym umożliwiają wykonanie skomplikowanych obliczeń, wygodne gromadzenie danych  

i atrakcyjną prezentację wyników. Takie oprogramowanie jest często wykorzystywane przez 

praktyków.  

W książce przedstawiłem dużą liczba przykładów, które bezpośrednio występują po dokład-

nie przedstawionej teorii. Dokładny opis tych przykładów oraz informacje zawarte w oknach 

dialogowych są niezbędne do lepszego zrozumienia prezentowanej teorii. Wszystkie przykłady 

połączone są z listą procedur i funkcji użytkownika, których kody źródłowe znajdują się we-

wnątrz, jak również w załączniku niniejszej książki. Dzięki temu czytelnik interesujące go za-

gadnienia może samodzielnie realizować i przeprowadzić badania statystyczne w bardzo popu-

larnym oprogramowaniu użytkowym, jakim jest pakiet Microsoft Office. Pomocą w tej kwestii 

będą z pewnością elementy języka VBA przedstawione w załączniku książki.   

Niniejsza książka ma dwie składowe. Pierwszą składową - dydaktyczną - jest prezentacja 

zagadnień statystycznych dotyczących badania zależności cech ilościowych. Drugą składową 

- informatyczną - jest kolekcja procedur i funkcji użytkownika napisanych w języku VBA. 

https://drive.google.com/file/d/1wopoVjSRPpyS-iJGGh9c3vO295Jz4pVx/view?usp=sharing
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Oprogramowanie jest bardzo bogato komentowane, by ewentualnie mogło posłużyć jako kody 

źródłowe do realizacji zagadnień statystycznych w innych językach programowania oraz  

do tworzenia środowisk do eksperymentów numerycznych. 

5.4 Publikacje naukowe  

Celem tej Sekcji jest omówienie 25 publikacji oznaczonych jako [24-48] podzielonych 

na 7 kategorii, które nie zostały wykazane jako główne osiągnięcie naukowe w Sekcji 4. Za-

wartość tej Sekcji tworzą następujące kategorie: Generatory - artykuły [24-27] (Sekcja 5.4.1), 

Histogram i siatka prawdopodobieństwa [28-30] (Sekcja 5.4.2), Teoria niezawodności [31-32] 

(Sekcja 5.4.3), Testy zgodności [33-34] (Sekcja 5.4.4), Testy niezależności [35-46] (Sekcja 

5.4.5), Inne [47-48] (Sekcja 5.4.6) oraz Wysłane do recenzji [49-50] (Sekcja 5.4.7) 

Tak jak to miało miejsce w Sekcji 4.6, także tutaj każdą z Sekcji 5.4.1 – 5.4.7 rozpoczy-

nam wstępem. Bardzo istotnym dla mnie czynnikiem jest pokazanie zastosowań omawianych 

zagadnień w ekonomii. Przykłady danych rzeczywistych opisane w tej Sekcji, analogicznie jak 

w Sekcji 4.6, dotyczą różnorodnych zagadnień, które są bliższe lub dalsze zagadnieniom eko-

nomicznym. W artykule [30] przykład danych rzeczywistych dotyczy liczby dni przeżycia pa-

cjentów chorych na raka płuc, natomiast teorię w [29] zastosowałem do stóp bezrobocia (w %) 

w 380 powiatach na dzień 31.01.2018. 

5.4.1 Kategoria GENERATORY  

Najprostszymi generatorami liczb losowych są generatory fizyczne, takie jak moneta, 

urna lub roletka. Z powodu różnorodnych kłopotów, jak np. problem stabilności generatorów 

fizycznych spowodowany przez zmiany właściwości fizycznych źródła lub zmiany warunków 

otoczenia, zostały one wyparte przez generatory programowe. Tylko pewne namiastki genera-

torów fizycznych — jak np. zegar systemowy — używane są do inicjowania generatora pro-

gramowego (Wieczorkowski i Zieliński, 1997). 

Za najwcześniejszy algorytm programowego generowania liczb losowych jest uważany 

algorytm kwadratowy von Neumanna (Hammer, 1951). Idea von Neumanna została rozwinięta 

we współcześnie stosowanych generatorach programowych, które produkują ciąg liczb. Każdy 

element takiego ciągu jest tworzony z użyciem ściśle określonej formuły matematycznej zasto-

sowanej do pewnej liczby poprzednich elementów. Takie ciągi liczb są okresowe, co koliduje 

z losowością i stąd używa się powszechnie terminu liczby pseudolosowe.  

Dużym przełomem w dziedzinie generatorów liczb pseudolosowych jest praca Matsu-

moto i Nishimury (1998), którzy zaproponowali algorytm Mersenne Twister generujący liczby 
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pseudolosowe o rozkładzie jednostajnym o bardzo dużym okresie 219937 –  1. Algorytm ten jest 

wbudowany w następujących środowiskach obliczeniowych: Excel (od wersji 2010), Calc (od 

wersji Apache OpenOffice 4.0), Mathematica, Mathcad, Scilab i środowisko R. 

Generatory liczb pseudolosowych oraz powstające z nich generatory liczb pseudoloso-

wych o dowolnych rozkładach prawdopodobieństwa mają szerokie zastosowanie w różnych 

dziedzinach życia. 

W ekonomii generatory liczb pseudolosowych znajdują zastosowanie w symulacjach  

i modelowaniu matematycznym. Dotyczą one takich zagadnień, jak: [26]  

o ekonomia gospodarstwa domowego, obliczanie kosztów i budżetów,  

o obliczanie podatków dochodowych, wyliczanie stóp procentowych w kredytach udzie-

lanych przez banki,  

o obliczenia procentowe z uwzględnieniem operacji bankowych,  

o inwestycje i planowanie remontów, obliczanie wynagrodzeń pracowniczych, koszty fi-

nansowe zakładu pracy,  

o księgi podatkowe, bilanse księgowe, ustalanie wyniku finansowego metodą staty-

styczną,  

o wycena aktywów i kapitałów z uwzględnieniem amortyzacji danego środka, 

o obliczanie inwestycji długoterminowych.  

Modelowanie i symulacje tych zjawisk mają pozytywny wpływ na podejmowane decyzje. 

Sekcja ta składa się z artykułów ponumerowanych jako [24]-[27]. W pierwszym z nich 

porównałem generatory zaimplementowane w różnych arkuszach kalkulacyjnych, w drugim 

wykorzystałem URG do generowania zawartości TD, w trzecim porównałem 14 generatorów 

liczb pseudolosowych normalnych oraz w czwartym zaproponowałem dwie nowe metody ge-

nerowania liczb pseudolosowych normalnych. 

[24] Sulewski P. (2006) Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych  

w arkuszach kalkulacyjnych, Wiadomości Statystyczne, 51(5), 71–78 (MNiSW 12 pkt). PO-

BIERZ 

Celem publikacji jest porównanie generatorów liczb losowych równomiernych pochodzą-

cych z takich arkuszy kalkulacyjnych jak: Microsoft Excel 2003, Quattro Pro 9, Star Office 5.2, 

Open Office1.1.4.2. Dostęp do kodów generatorów liczb losowych w większości środowisk pro-

gramistycznych jest niemożliwy, dlatego jedynym sposobem porównywania i oceny jakości tych 

generatorów jest użycie metod statystycznych.  

Do analizy porównawczej skorzystałem: z testów trendu i sezonowości, z testu zgodności 𝜒2 

(w tym metoda Parzena), ze średniej i wariancji. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdziłem, 

https://drive.google.com/file/d/1J_TJ6iRm7Qa3pMyJGfec333omhapNQTg/view
https://drive.google.com/file/d/1J_TJ6iRm7Qa3pMyJGfec333omhapNQTg/view
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że w ciągach 210 liczb losowych pochodzących z analizowanych arkuszy nie występuje ani zjawi-

sko trendu, ani zjawisko sezonowości. Omawiane testy dla każdej aplikacji powtórzyłem 100 razy 

w celu przekonania się, czy zjawiska trendu i sezonowości nie występują w każdej przeprowadzo-

nej próbie testowej. Dla trendu najlepiej zaprezentowały się Open Office oraz Excel, gdyż mają 

największą krotność przyjęcia hipotezy zerowej o braku zjawiska trendu oraz najmniejszą wartość 

średnią statystyk. W teście sezonowości najmniejszą średnią wartością testową oraz najmniejszą 

liczbą odrzuconych hipotez charakteryzuje się produkt firmy Microsoft. 

W testach zgodności 𝜒2 rozkładu generatora z rozkładem równomiernym, podobnie jak dla 

testów trendu i sezonowości, należy wyróżnić generatory pochodzące z Excela i Open Office’a. 

Dla 1024 liczb losowych pochodzących z arkuszy obliczyłem wartości średnie i wariancje 

oraz porównałem je z wartościami teoretycznymi, które odpowiednio dla wartości średniej  

i wariancji wynoszą 1/2 oraz 1/12. W celu posortowania wyników obliczyłem wartości bez-

względne z różnic pomiędzy wartościami doświadczalną i teoretyczną. Podobnie jak dla testów 

trendu i sezonowości wyróżniłem generatory pochodzące z Excela i Open Office’a. 

Własności statystyczne generatorów pochodzących z różnych arkuszy kalkulacyjnych oka-

zały się podobne. Nie można jednak pominąć faktu, że najlepiej wypadły generatory pochodzące  

z Excela i Open Office’a. Można tutaj mówić o remisie, ze wskazaniem jednak na Open Office’a 

jako programu zaliczanego do grupy „freeware”.  

 

[25] Sulewski P. (2014) Wykorzystanie uogólnionego rozkładu gamma do generowania tablicy 

dwudzielczej, Śląski Przegląd Statystyczny, 12(18), 339-349 (MNiSW 9 pkt). POBIERZ 

Celem artykułu jest generowanie zawartości TD 2 × 𝑘 za pomocą URG z parametrem 

skali 𝑎 oraz parametrami kształtu 𝑏 i 𝑐. Szczególnym przypadkiem URG dla 𝑏 = 𝑐 = 1 jest 

rozkład wykładniczy z parametrem 𝑎. Do utworzenia TD 2 × 𝑘  wykorzystałem wartości dys-

trybuanty teoretycznej rozkładu wykładniczego 𝑇(𝑧; 𝑎) oraz wartości dystrybuanty empirycz-

nej 𝐹 = 𝑖/(𝑛 + 1). Do oszacowania parametru 𝑎 skorzystałem z metody najmniejszych kwa-

dratów, dzięki której 𝑇(𝑧; 𝑎) lepiej otacza 𝐹 niż ma to miejsce w metodzie największej wiary-

godności i metodzie momentów. Znak różnicy 𝑇(𝑧; 𝑎) − 𝐹 decyduje o przynależności do wier-

szy, natomiast o przynależności do 𝑘 kolumn decydują 𝑘 − 1 percentyle. Jeżeli generuję za-

wartość TD 2 × 𝑘, gdy związku między cechami nie ma,  muszę przyjąć w symulacjach  

𝑎 = 1, 𝑏 = 1, 𝑐 = 1. Jeżeli generuję zawartość TD 2 × 𝑘, gdy związek między cechami jest, 

muszę przyjąć w symulacjach 𝑏 ≠ 1. 

 

https://drive.google.com/file/d/1bVPiUFNVDjOWFaMrSXv9z2OqUYvBhL7c/view?usp=sharing
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[26] Sulewski P. (2019) Porównanie generatorów liczb pseudolosowych, Wiadomości Staty-

styczne, 64(7), 5–31 (MNiSW 20 pkt), POBIERZ 

Głównym celem pracy jest porównanie generatorów liczb pseudolosowych normalnych. 

Analizie statystycznej poddałem rodzinę 14 generatorów. Są to generatory: odwracanie dystry-

buanty, Box-Muller, Tuzin, Biegun, Iloraz, Leva, Ahrens-Dieter, Marsaglia-Bray, Grand, 

Monty Python, Wallace, Ziggurat oraz dwa generatory aplikacyjne Excel i R.  

Symulacje MC przeprowadziłem w języku C++, a obliczenia wykonałem w edytorze 

VBA. W testowaniu jakości generatorów posłużyłem się narzędziami statystycznymi niewy-

korzystanymi w pracy (Thomas i in., 2007), a mianowicie: testami LF, AD, trendu i sezonowo-

ści, a także dwoma nowymi testami, z których jeden wykorzystuje moduł z różnicy dystrybuant 

teoretycznej i empirycznej, a drugi – statystyki pozycyjne.  

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że najlepsze właściwości mają generatory 

Monty Python, R, Biegun oraz Ziggurat. Najmniej użyteczne okazują się generatory Box-Mul-

ler, Wallace, Iloraz oraz Excel. 

Na narzędzia przygotowane w językach C++ oraz VBA do prowadzenia samodzielnych 

badań składają się pliki, które można pobrać bezpośrednio klikając w ich nazwy. Oto one:  

generatory.xlsm, testy LF i AD.xlsm, trend i sezon.xlsm, c++.zip.  

[27] Sulewski P. (2021) Two Methods of Conjoint Summands of Generating Bivariate and 

Trivariate Normal Pseudo-Random Numbers, Journal of Statistical Computation and 

Simulation, DOI:10.1080/00949655.2021.2005596, praca opublikowana online (baza JCR, 

IF 1.424, MNiSW 70 pkt) POBIERZ 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie nowych metod generowania dwuwymiaro-

wych (2D) i trójwymiarowych (3D) liczb pseudolosowych normalnych (NPRN). Obie propo-

nowane metody wstrzykiwania (wspólnych składników) przedstawiłem w dwóch wersjach. 

Pierwsza wersja bazuje na równomiernych zmiennych losowych (metody NEW2D1, NEW3D1), 

natomiast druga wersja bazuje na normalnych zmiennych losowych (metody NEW2D2, 

NEW3D2). Wspólne składniki w tych metodach powodują skorelowanie otrzymanych liczb 

pseudolosowych normalnych.  

Celem wtórnym artykułu jest porównanie istniejących metod generowania NPRN 2D  

(5 metod) i 3D (4 metody) z nowymi propozycjami z wykorzystaniem testów zgodności 

(GoFTs), czasu generacji oraz specjalnie zdefiniowanych miar. Uzyskane wyniki wskazują, że 

metody bazujące na liczbach pseudolosowych równomiernych NEW2D1 i NEW3D1 są szybsze 

od pozostałych (mają najlepszą złożoność obliczeniową), a także wyróżniają się pozytywnie na 

https://drive.google.com/file/d/1iN0kZ5pAjVyjVcJOiTFfsAZFe6VIbkyl/view
https://drive.google.com/file/d/1teLIxM3D8VBEF4uIES3YKItuTCZ8eV5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w2QCdYFEr_GIl_bVXzeo4qF6dqbtyTBq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oAEUeqrvdQBbOssA3CSzWEFztBjuB8o8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xj6TlauOrbj_Vn4kcay7p4dNYsZAgJvf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jlqIln7OwbfaNGBWohk34c8Q53G5cVSC/view?usp=sharing
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tle innych stosowanych miar i GoFTs. W załączniku do artykułu podałem kody VBA związane 

z nowymi, jak i z istniejącymi metodami generowania 2D i 3D NPRN.  

5.4.2 Kategoria HISTOGRAM I SIATKA PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

Bez względu na to, czy dalsze wnioskowanie statystyczne dotyczące interesującej go ce-

chy mierzalnej będzie parametryczne czy nieparametryczne, na początku statystyk analityk 

chciałby wiedzieć, jak wygląda rozkład tej cechy w populacji generalnej. Pobrana z tej popu-

lacji próba losowa jest głównym, a często jedynym, źródłem danych, na podstawie których 

wiedzę o rozkładzie może posiąść. Najłatwiejszą do sporządzenia charakterystyką rozkładu jest 

dystrybuanta doświadczalna. Formuła obliczeniowa jest bardzo prosta, a porządkowanie ele-

mentów próby w kolejności wzrastania wobec mnogości łatwo dostępnych arkuszy kalkulacyj-

nych, czy innych środowisk obliczeniowych, nie jest problemem, nawet gdy próba jest bardzo 

liczna. Dystrybuantę doświadczalną łatwo jest wyznaczyć, ale wiele się z niej o kształcie roz-

kładu dowiedzieć nie można. Jest tak, ponieważ wszystkie dystrybuanty są do siebie bardzo 

podobne, będąc z definicji funkcjami niemalejącymi, a w praktyce monotonicznie rosnącymi. 

Z dystrybuanty doświadczalnej można dość dokładnie wyznaczyć medianę lub inne kwantyle 

oraz zgrubnie można wyznaczyć modę. Modzie odpowiada punkt przegięcia dystrybuanty i to 

wtedy, gdy na lewo od tego punktu dystrybuanta jest wklęsła, a na prawo wypukła. Lokalizacja 

mody według powyższej zasady, mając wykres przedstawiający konstelację punktów, jest 

trudna. Powodzenie lub niepowodzenie lokalizacji mody bardzo zależy od składu próby. Dla 

przykładu na rysunkach 1A i 1B przedstawiono dystrybuanty doświadczalne. Mało który z ana-

lityków kwestionowałby zgodność rozkładu doświadczalnego z rysunku 1A z rozkładem Nor-

malnym. Natomiast wielu analityków miałoby poważne wątpliwości co do zgodności z rozkła-

dem normalnym rozkładu doświadczalnego z rysunku 1B, skoro hipotetyczna moda lokuje się 

tak daleko od mediany. Tymczasem obie dystrybuanty wyznaczone zostały z trzydziestoele-

mentowych próbek uzyskanych z generatora liczb pseudolosowych podlegających rozkładowi 

N(0,1).  

Z dystrybuanty doświadczalnej można wyznaczyć znak współczynnika skośności, po-

równując ze sobą długości przedziałów wartości zmiennej losowej, w których dystrybuanta jest 

wypukła w dół i wypukła w górę. Na podstawie dystrybuanty nie można oszacować ani warto-

ści średniej, ani znaku współczynnika kurtozy. 

Jeśli już prowadzi się wnioskowanie statystyczne dotyczące rozkładu w populacji gene-

ralnej na podstawie dystrybuant doświadczalnych, to będzie ono bardziej wnikliwe, jeśli te dys-

trybuanty będą nanoszone nie w prostokątnym układzie współrzędnych ze skalami liniowymi 
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na osiach, lecz na tak zwane siatki prawdopodobieństwa. Siatka prawdopodobieństwa danego 

rozkładu jest prostokątnym układem współrzędnych mającym na osiach skale nieliniowe. Skale 

są tak dobrane, by dystrybuanta teoretyczna danego rozkładu była na siatce linią prostą. Dys-

trybuanta doświadczalna układająca się wzdłuż linii prostej jest świadectwem zgodności roz-

kładu doświadczalnego z teoretycznym. Na rysunku 2 przedstawiłem dystrybuanty doświad-

czalne z Rysunku 1 naniesione na siatkę rozkładu normalnego wraz z liniami prostymi odpo-

wiadającymi rozkładom normalnym o parametrach równych średniej i odchyleniu standardo-

wemu z próby. Na Rysunku 2 (z lewej) punkty doświadczalne, jak na ta małą próbę, układają 

się wzdłuż linii prostej wręcz wzorcowo. Na Rysunku 2 (z prawej) jest dużo gorzej, ale punkty 

doświadczalne nie odbiegają rażąco od linii prostej. Dodatkowym argumentem za uznaniem 

zgodności rozkładu doświadczalnego z rozkładem normalnym jest to, że liczby punktów leżą-

cych nad prostą i pod prostą są zbliżone. Siatka prawdopodobieństwa uchroniła nas od popeł-

nienia błędu pierwszego rodzaju co do rozkładu doświadczalnego, patrz Rysunek 1 (z prawej). 

 

Rysunek 1 Dystrybuanta doświadczalna dla próbek pobranych z N(0,1) 

 

Rysunek 2 Siatka rozkładu normalnego dla próbek pobranych z N(0,1) 
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Wnioskowanie dotyczące rozkładu w populacji generalnej będzie jeszcze wnikliwsze, je-

śli zamiast dystrybuanty doświadczalnej wyznaczać będziemy doświadczalną funkcję gęstości.  

Na Rysunku 3 (z lewej) przedstawiłem dystrybuantę doświadczalną uzyskaną z trzydzie-

stoelementowej próby. Moda jest łatwa do lokalizacji i wynosi około 1,1. Punkty doświad-

czalne o odciętych mniejszych od 1,1 układają się wzdłuż krzywej wypukłej w dół. Punkty  

o odciętych większych od 1,1 układają się wzdłuż krzywej wypukłej w górę. Moda leży daleko 

od mediany, co wstępnie świadczy o asymetrii rozkładu, z którego pochodzi próba. Na rysunku 

3 (z prawej) przedstawiłem tę samą dystrybuantę doświadczalną, lecz teraz naniesioną na siatkę 

rozkładu normalnego. Punkty doświadczalne ewidentnie nie układają się wzdłuż linii prostej.  

Na Rysunku 4 (z lewej) pokazałem, że punkty doświadczalne ściśle układają się wzdłuż 

linii łamanej. Nachylenie drugiej segmentu jest znacznie mniejsze niż pierwszego. Potwierdza 

się zatem asymetria dodatnia. Na Rysunku 4 (z prawej) przedstawiłem doświadczalną funkcję 

gęstości. Potwierdzona została, i to zdecydowanie, asymetria rozkładu. Ryzyko odrzucenia hi-

potezy, że próba pochodzi z populacji, w której zmienna losowa podlega rozkładowi normal-

nemu jest duże. Negatywny wynik ewentualnego testu zgodności będzie wynikiem prawidło-

wym, bowiem analizowaną próbę uzyskałem za pomocą generatora liczb pseudolosowych pod-

legających rozkładowi log-normalnemu o parametrach 𝑎 = 0,2 𝑖 𝑏 = 0.275, wówczas WA 

wynosi 0,863. 

 

 

Rysunek 3 Dystrybuanta empiryczna i siatka prawdopodobieństwa 
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Rysunek 4 Siatka prawdopodobieństwa (z lewej) i histogram (z prawej)4 

 

Sekcja ta składa się z 3 artykułów ponumerowanych jako [28]-[30]. Pierwszy z nich do-

tyczy siatki prawdopodobieństwa rozkładu normalnego, drugi jest poświęcony siatce prawdo-

podobieństwa URG, trzeci porównuje dwa różne sposoby tworzenia histogramów. 

Także w tej Sekcji nie mogłem pominąć wątku przykładów danych rzeczywistych  

w mniejszym lub większym stopniu osadzonych w ekonomii. Dla potrzeb pracy [29], ze strony 

Głównego Urzędu Statystycznego, pobrałem dane dotyczące stopy bezrobocia (w %) dla 380 

powiatów na dzień 31.01.2018. Pierwszy przykład danych rzeczywistych w [30] dotyczy liczby 

dni przeżycia pacjentów chorych na raka płuc, drugi natomiast jest poświęcony czasom na-

prawy w godzinach radiostacji pokładowej. 

 

[28] Sulewski P. (2003) Wyznaczanie położenia punktów doświadczalnych na siatce rozkładu 

normalnego, Wiadomości Statystyczne 11, 1–9 (MNiSW 12 pkt). POBIERZ 

Zarówno wyniki testów zgodności, jak i dokładność oszacowania parametrów zależy 

od tego, w jaki sposób wyznacza się współrzędne punktów doświadczalnych (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) na siatce 

danego rozkładu. Zarówno w nowym podejściu oznaczonym jako „Wersja 2” oraz  

w tradycyjnym podejściu „Wersja 1”, na oś poziomą układu współrzędnych naniosłem upo-

rządkowane wartości 𝑡𝑖
∗(𝑖 = 1,2, … , 𝑛) z 𝑛 elementowej próby. Różnica pomiędzy analizowa-

nymi wersjami polega na wyznaczaniu wartości 𝑦. W przypadku metody „Wersja 1” wartości 

na osi rzędnych wyznaczyłem ze wzoru �̅�𝑖 = 𝑄𝑁𝑂𝑅𝑀(𝐹𝑖
∗, 𝑚, 𝜎), gdzie 𝑄𝑁𝑂𝑅𝑀 jest funkcją 

odwrotną do dystrybuanty rozkładu normalnego zwaną także funkcją kwantylową oraz  

𝐹𝑖
∗ = 𝑖/(𝑛 + 1) jest wartością dystrybuanty doświadczalnej w punkcie 𝑡𝑖

∗(𝑖 = 1,2, … , 𝑛).  

 

4 Z racji silnej teoretycznej asymetrii równej 0.863 utworzyłem tzw. Equal-bin-count Histogram (EBCH). 

Szczegóły dotyczące EBCH znajdują się w artykule [30]. 
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W metodzie „Wersja 2” dystrybuantę określoną rozkładem beta podstawiłem do funkcji kwan-

tylowej, a następnie wyznaczyłem z tego wyrażenia wartość oczekiwaną. To odwrócenie jest 

istotą metody „Wersja 2”, w której wartości osi pionowej układu współrzędnych określane są 

za pomocą wzoru �̿�𝑖 = ∫ 𝑄𝑁𝑂𝑅𝑀(𝑥; 𝑚, 𝜎)𝑔(𝑥; 𝑛, 𝑖)𝑑𝑥
1

0
, gdzie 𝑔(𝑥; 𝑛, 𝑖) jest funkcją gęstości roz-

kładu beta. Wartości średnie i odchylenia standardowe estymatora parametru 𝑚 były w obu 

wersjach identyczne. W przypadku parametru 𝜎 „Wersja 2” dała mniejsze wartości zarówno w 

przypadku średniej jak i odchylenia standardowego. Wielkości te malały wraz ze wzrostem 

liczebności próby. Potwierdziły to także przebiegi funkcji gęstości estymatorów uzyskane me-

todą Parzena. W przypadku parametru 𝑚 przebiegi te pokryły się, natomiast dla parametru 𝜎 

mniejsze wartości odchylenia standardowego (wierzchołek krzywej położony wyżej), jak  

i mniejsze obciążenie (od wartości założonej), widoczne były w przypadku metody „Wersja 2”.  

Miarą efektywności estymacji jest także średnia długość wektora łączącego w przestrzeni 

parametrów punkt o współrzędnych określonych przez oszacowania parametrów z punktem, któ-

rego współrzędne są wyznaczone przez rzeczywiste wartości parametrów (punkt centralny). Nowy 

sposób („wersja 2”) wyznaczania położenia punktów doświadczalnych na siatce rozkładu normal-

nego jest lepszy od tradycyjnego podejścia („wersja 1”). Szczególnie różnica ta jest widoczna dla 

małych liczebności próbek. 

 

[29] Sulewski P. (2018) Siatka prawdopodobieństwa uogólnionego rozkładu gamma, Wiado-

mości Statystyczne, 63(11), 5—20 (MNiSW 12 pkt), POBIERZ 

W badaniach statystycznych dużą popularność zyskują elastyczne rozkłady prawdopodo-

bieństwa, których parametry są łatwe do oszacowania. Do takich rozkładów należy URG.  

W artykule przedstawiłem główne charakterystyki URG z parametrami 𝑎, 𝑏, 𝑐 oraz opisałem 

generator liczb pseudolosowych dla tego rozkładu. Zaprezentowałem trzy różne metody two-

rzenia siatki prawdopodobieństwa URG, podejście autorskie oznaczyłem jako metodę III.  

Siatka URG składa się z linii prostej nachylonej do osi OX pod kątem 45 stopni oraz ze 

zbioru punktów, które pod wpływem odpowiednich zmian wartości parametrów 𝑎∗, 𝑏∗, 𝑐∗ 

zmierzają ku tej prostej. Jest to przeciwieństwo klasycznej metody najmniejszych kwadratów, 

w której linia prosta jest przesuwana do zbioru punktów. 

Jakość estymacji parametrów URG porównałem metodami symulacyjnymi. Wywód teo-

retyczny zakończyłem przykładem liczbowym poświęconym stopie bezrobocia.  

Wydaje się być uzasadnionym rozpatrywanie rozbieżności wartości zaobserwowanej sta-

tystyki pozycyjnej w próbie z teoretyczną najbardziej prawdopodobną wartością tej statystyki. 

Zatem metoda III korzysta z wartości modalnej funkcji gęstości statystyk pozycyjnych. Aby 

https://drive.google.com/file/d/1-qfFqf0Nf8GQWmHbOVwigLaKSnvsf8wd/view
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zbiór punktów rozciągał się wzdłuż linii prostej, dobrałem wartości 𝑎∗, 𝑏∗, 𝑐∗ minimalizujące 

funkcję celu 𝑀3(𝑎∗, 𝑏∗, 𝑐∗) = ∑ [𝑥(𝑖)
∗ − 𝐷𝑖(𝑎∗, 𝑏∗, 𝑐∗)]

2𝑛
𝑖=1 , gdzie 𝐷𝑖(𝑎∗, 𝑏∗, 𝑐∗) są wartościami 

modalnymi funkcji gęstości statystyk pozycyjnych. 

Proponowana metoda III charakteryzuje się najlepszą efektywnością estymacji ze względu 

na proponowaną miarę. W metodzie tej również średnie wartości modułów różnic między osza-

cowaniami parametrów 𝑎∗, 𝑏∗, 𝑐∗ a ich wartościami teoretycznymi 𝑎, 𝑏, 𝑐 są wyraźnie bliższe 

zeru. Pokazałem zastosowanie nowej metody tworzenia siatki na podstawie danych pobranych 

ze strony Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących stopy bezrobocia (w %) dla 380 po-

wiatów na dzień 31.01.2018. Funkcja celu 𝑀3 dla 𝑛 = 380 przyjmuje wartość najmniejszą dla 

wartości parametrów 𝑎∗ = 4,719; 𝑏∗ = 1,288; 𝑐∗ = 2,408 URG. 

 

[30] Sulewski P. (2020) Equal-bin-width Histogram versus Equal-bin-count Histogram. 

Journal of Applied Statistics, 48(12), 2092-2111 (baza JCR, IF 1.404, MNiSW 70 pkt). 

POBIERZ 

Histogram ma wszystkie szerokości przedziałów równe pewnej liczbie nielosowej usta-

wionej arbitralnie przez analityka (EBWH). W efekcie poszczególne liczby pojemników są 

zmiennymi losowymi. W artykule przedstawiłem również histogram skonstruowany w od-

wrotny sposób. Liczby pojemników są równe pewnej liczbie nielosowej, arbitralnie ustawionej 

przez analityka (EBCH). W rezultacie poszczególne szerokości przedziałów są zmiennymi lo-

sowymi. Pierwszym celem pracy jest wybór stałej szerokości przedziału (liczby przedziałów 

𝑘) w EBWH, która w symulacji MC maksymalizuje autorską miarę podobieństwa teoretycznej 

funkcji gęstości do empirycznej funkcji gęstości. Drugim celem jest wybór stałej liczebności 

pojemników w EBCH, która maksymalizuje wspomnianą miarę podobieństwa w symulacji 

MC. Trzecim celem jest przedstawienie miar podobieństwa między danymi empirycznymi  

i teoretycznymi. Czwartym celem była analiza porównawcza dwóch metod histogramowych  

za pomocą wzoru na częstość. Pierwszym dodatkowym celem jest wskazówka, jak postępować  

w EBCH, gdy 𝑚𝑜𝑑(𝑛, 𝑘) ≠ 0. Drugim dodatkowym celem jest oprogramowanie w postaci 

pliku Mathcad z implementacją EBWH i EBCH5. EBWH jest zalecany do rozkładów syme-

trycznych i rozkładów o stałej niezerowej skośności (np. rozkład wykładniczy).  

Zastosowanie teorii przedstawiłem za pomocą 3 przykładów danych symulacyjnych 

oraz dwóch przykładów danych rzeczywistych. Pierwszy z nich dotyczy liczby dni przeżycia 

 

5 https://sulewski.apsl.edu.pl/index.php/publikacje 

https://drive.google.com/file/d/1ANfWdK4vTWV1-_hViOqtj1s0U1GgUEQ1/view?usp=sharing
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pacjentów chorych na raka płuc, drugi natomiast jest poświęcony czasom naprawy w godzinach 

radiostacji pokładowej.  

EBCH jest zalecany do rozkładów asymetrycznych, szczególnie w sytuacjach, gdy sko-

śność nie jest słaba, a empiryczna funkcja gęstości jest niemodalna. Udowodniłem, że im więk-

sza skośność, tym większa przewaga EBCH nad EBWH. EBCH powinien być stosowany  

do rozkładów bimodalnych. Im większa odległość między modami, tym większa przewaga 

EBCH nad EBWH. 

5.4.3 Kategoria TEORIA NIEZAWODNOŚCI 

Opis statystyczny populacji generalnej interesujących nas obiektów technicznych,  

a w tym estymacja parametrów rozkładu czasu ich poprawnej pracy, jest jednym z często wy-

konywanych zadań statystyka. Na podstawie wyników estymacji podejmowane są nieraz 

ważne decyzje techniczne i organizacyjne. Pojawia się pytanie o właściwości estymatorów pa-

rametrów, czyli szeroko rozumianą dokładność estymacji.  

Ulubiony przez teoretyków rozkład wykładniczy nie ma większej wartości jako rozkład 

czasu pracy do uszkodzenia. Doświadczalne funkcje ryzyka obiektów technicznych nie są stałe 

w czasie, lecz mają przebiegi znacznie bardziej złożone. Elementy elektroniczne mają funkcję 

ryzyka monotonicznie malejącą lub posiadającą maksimum. Obiekty elektromechaniczne wy-

kazują funkcję ryzyka o przebiegu siodłowym, czyli posiadającą płaskie minimum. Obiekty 

czysto mechaniczne najczęściej wykazują funkcję ryzyka monotonicznie rosnącą. 

Jest faktem, że znamy dobrze właściwości estymatorów parametrów takich rozkładów, 

które mają prostą postać analityczną. Jednak zastosowania praktyczne tych rozkładów są bar-

dzo ograniczone z powodu ich małej elastyczności. Precyzyjnie można opisać populację gene-

ralną, stosując rozkłady o złożonej postaci analitycznej, dającej im pożądaną elastyczność. Do 

takich rozkładów należy URG.  

Tak się składa, że URG umożliwia opis niezawodności wszystkich wymienionych po-

wyżej typów obiektów technicznych, typów wykreowanych według przebiegu funkcji ryzyka. 

Taka elastyczność URG została okupiona jego dość skomplikowaną postacią analityczną typu 

wykładniczo-potęgowego. Rozkład posiada trzy parametry, a mianowicie jeden parametr skali 

𝑎 i dwa parametry kształtu 𝑏 i 𝑐 (Sekcja 5.1). Rozkład Weibulla jest szczególnym przypadkiem 

URG, gdy 𝑐 = 1. 

Sekcja ta dotyczy 2 artykułów poświęconych teorii niezawodności ponumerowanych 

jako [31]-[32]. W pierwszym z tych artykułów podjąłem tematykę estymacji parametrów URG 

dla danych uciętych, natomiast w drugim porównałem dwie metody najmniejszych kwadratów 
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estymacji parametrów rozkładu Weibulla. 

W artykułach przedstawionych w tej Sekcji dominowały zdecydowanie przykłady da-

nych symulacyjnych badanych technikami MC. 

 

[31] Sulewski P., Drapella A. (2002) Moment Matching Technique Applied on the Generalized 

Gamma Censored Data, Słupskie Prace Matematyczno – Fizyczne, 2, 119–133 (MNiSW  

5 pkt). POBIERZ 

Artykuł pokazuje, w jaki sposób wartości parametrów 𝑎, 𝑏, 𝑐 URG (Stacy, 1962) można 

skutecznie oszacować na podstawie danych prawostronnie cenzurowanych za pomocą metody 

momentów. W tym celu stworzyliśmy koncepcję cenzurowanego rozkładu teoretycznego. 

Przedstawiliśmy dogłębne badanie metodą MC właściwości uzyskanych estymatorów. Odchy-

lenie standardowe jest powszechnie stosowaną miarą dokładności estymacji. Jest to jednak 

miara fragmentaryczna, gdyż każdy parametr jest traktowany osobno. W niniejszym artykule 

zaproponowaliśmy syntetyczną miarę, w której wszystkie trzy oszacowania są traktowane łącz-

nie. Chociaż syntetyczna miara jest do pewnego stopnia przydatna, ciekawe jest także spojrze-

nie na rozkład estymatorów jako całość, używając metody Parzena (Parzen, 1962). Widoczny 

jest silny wpływ wielkości próby na dokładność estymacji przy ustalonych wartościach para-

metrów URG i wielkości cenzurowania. Możemy oczekiwać, że estymator będzie asympto-

tycznie nieobciążony i normalny. Naturalnym więc pytaniem jest, czy cenzurowanie powoduje 

odstępstwo od normalności. Rozkłady estymatorów badaliśmy pod kątem normalności za po-

mocą testu zgodności CVM. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów całkowicie rozwie-

wają oczekiwania. Ewidentnie cenzurowanie czyni dystrybucję platykurtyczną. Co więcej, wi-

doczne jest obciążenie, a nawet dwumodalność niektórych rozkładów estymatorów. Zwiększa-

jąc liczebność próby można częściowo zrekompensować negatywne konsekwencje cenzurowa-

nia. Rekompensata wydaje się być sprawiedliwa, gdy cenzurowanie nie jest zbyt głębokie. 

 

 

[32] Sulewski P. (2005) Different Versions of the Least Square Estimation of the Parameters 

of The Weibull Distribution, Słupskie Prace Mat.–Fizyczne, 3, 61–69 (MNiSW 5 pkt). PO-

BIERZ 

Artykuł porównuje dwie wersje metody najmniejszych kwadratów dla parametrów roz-

kładu Weibulla. „Wersja 1” polega na umieszczeniu na osi odciętej logarytmicznego czasu ży-

cia jako zmiennej niezależnej, z kolei na osi rzędnej odpowiednio przekształconej dystrybuanty 

https://drive.google.com/file/d/12D-tat5T9_F4ARc1JgNZZ96CjNmYSaUw/view
https://drive.google.com/file/d/1vinaioM6S4u5uzgufqH3W795jPBIwQjR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vinaioM6S4u5uzgufqH3W795jPBIwQjR/view?usp=sharing
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jako zmiennej zależnej. „Wersja 2” preferuję kolejność odwrotną. Miary takie jak wartość śred-

nia i odchylenie standardowe są w moim przypadku bezużyteczne. Zauważmy, że w „Wersji 

2” estymator parametru kształtu �̂� jest odwrotnością współczynnika kierunkowego prostej teo-

retycznej. Łatwo można sprawdzić, że współczynnik kierunkowy jest sumą ważoną logaryt-

mów czasów życia. Mając to na uwadze, możemy oczekiwać, że współczynnik kierunkowy ma 

rozkład normalny, szczególnie dla dużych prób. W konsekwencji �̂� ma rozkład Cauchego,  

a jak powszechnie wiadomo, rozkład ten nie ma wartości oczekiwanej i odchylenia standardo-

wego. Miarą dokładności estymacji pozbawioną momentów jest średnia długość wektora łą-

czącego w przestrzeni parametrów punkt o współrzędnych określonych przez oszacowania pa-

rametrów z punktem, którego współrzędne są wyznaczone przez rzeczywiste wartości parame-

trów. Symulacje przeprowadziłem dla 𝑛 = 5, 10, 30, 50, 100 oraz 𝑎 = 1 i 𝑏 = 0.3, 0.5, 0.7,

0.75,1,1.5,2,2.5,3 powtarzając je 210 razy. Analizując uzyskane wyniki bardzo wnikliwie, za-

uważyłem interesującą regularność. Dla 𝑏 < 1 różnice między wersjami są nieistotne. Jeśli  

𝑏 > 1, to wspomniane różnice są nieistotne dla 𝑛 = 30,50,100. Chociaż wspomniana miara 

syntetyczna jest przydatna, warto także spojrzeć na rozkłady estymatorów jako całość. Osza-

cowania rozkładów w obu przypadkach są identyczne lub bardzo podobne. W świetle wyników 

eksperymentów MC ani jedna, ani druga wersja nie są silnie rekomendowane. Jest to, zdaniem 

autora, remis ze wskazaniem na „Wersję 2”. W artykule przedstawiłem implementację arku-

szową porównującą dwie wersje estymacji parametrów Weibulla metodą najmniejszych kwa-

dratów.  

5.4.4 Kategoria TESTY ZGODNOŚCI 

Informacje ogólne dotyczące testów zgodności przedstawiłem we wstępie do Sekcji 

4.6.1.  

W tej Sekcji przedstawiłem publikacje dotyczące testów zgodności ponumerowane jako  

[33]-[34], które nie znalazły się w cyklu prac zgłoszonych jako główne osiągnięcie naukowe. 

W pracy [33] zbadałem zgodność z rozkładem Gaussa, używając WA i WOG, natomiast w [34] 

porównałem ze sobą 4 różne definicje WA i przedstawiłem zdolność omawianych definicji  

WA do wyrażenia asymetrii.  

W artykułach dotyczących testów zgodności dominowały zdecydowanie przykłady da-

nych symulacyjnych badanych technikami MC. 
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[33] Sulewski P. (2005) Badanie zgodności z rozkładem normalnym na podstawie współczynników 

asymetrii i ostrości grzbietu, Słupskie Prace Matematyczno–Fizyczne, 3, 45–59 (MNiSW 5 pkt). 

POBIERZ 

Złożony rozkład normalny ze względu na swoją elastyczność jest doskonałym narzę-

dziem do opisu niejednorodnych populacji i przeprowadzenia eksperymentów numerycznych 

pomagających w interpretacji wartości WA i WOG.  

Celem eksperymentów numerycznych jest wyznaczenie wartości WA i WOG z próby 

oraz przeprowadzenie testu zgodności rozkładu estymatora z rozkładem normalnym. Zakłada-

jąc 𝐻0, że rozkład w populacji generalnej jest normalny, dla prób o liczebności 𝑛 wygenerowa-

łem 1024 oszacowania WA i WOG. Na podstawie uzyskanych wyników, stosując dwie metody 

wyznaczania przedziałów krytycznych, obliczyłem moc testu. Powyższy test byłby formalnie 

poprawny, gdyby rozkłady WA i WOG były normalne. Przeprowadzone symulacje pokazały, 

że rozkład estymatora WOG nie jest normalny.  

W celu sprawdzenia zgodności rozkładów estymatorów WA i WOG z rozkładem nor-

malnym przeprowadziłem test zgodności CVM oraz zbudowałem siatkę prawdopodobieństwa. 

Oprócz tego testu dokonałem także oceny wizualnej zgodności rozkładu estymatora danego 

współczynnika z rozkładem normalnym. W przypadku WA wartości oszacowania są na tyle 

małe, że mamy brak podstaw do odrzucenia 𝐻0 o zgodności rozkładu estymatora z rozkładem 

normalnym. Potwierdzeniem tego faktu są siatki prawdopodobieństwa, na których punkty rea-

lizacji pokrywają się z dystrybuantą rozkładu normalnego. Zupełnie odwrotnie wygląda sytua-

cja dla WOG. Ogólnie uważa się, że WA i WOG są trudno estymowane, estymatory tych 

współczynników są niskiej efektywności. Porównując wyniki symulacyjne, zauważyłem, że 

jednak błędy oszacowań są małe. Dla próby 100 elementowej wartości średnie WA i WOG są 

bliskie ich wartościom rzeczywistym, czego potwierdzeniem są także niskie wartości błędów 

względnych. 

Eksperymenty numeryczne przedstawione w niniejszej pracy pokazują, że rozkład WOG 

o wartości średniej zero nie jest rozkładem normalnym. 

 

[34] Sulewski P. (2008) On Differently Defined Skewness. Computational Methods in Science 

and Technology, 14(1), 39-46 (MNiSW 11 pkt). POBIERZ 

W literaturze statystycznej istnieją cztery różne definicje WA: klasyczna 𝛾1
𝐾, Persona 𝛾1

𝑃, 

medianowa 𝛾1
𝑀 oraz Bowley’a 𝛾1

𝐵. Do porównania tych współczynników przydatny będzie pe-

https://drive.google.com/file/d/1aj3EhV56xOqYiSlnUM2pC_DMm56AiH57/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oGlOqRGlLazATsnCLYfeXa3X-9nXoSP_/view
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wien rozkład prawdopodobieństwa, w którym poprzez zmianę wartości parametrów w szero-

kim zakresie możliwa jest zmiana jego asymetrii. Rozkłady pochodne rozkładowi Gaussa do-

skonale nadają się do eksperymentów numerycznych tego typu.  

Na szczególną uwagę zasługuje rozkład Johnsona typu SB i SU, w którym zmiana wartości 

parametrów umożliwia uzyskanie przejścia od skośności ujemnej do dodatniej. Do ekspery-

mentów numerycznych wykorzystałem rozkład Johnsona typu SU, którego dziedziną – w prze-

ciwieństwie do rozkładu Johnsona typu SB – jest zbiór liczb rzeczywistych.  

W pracy przedstawiłem zdolność omawianych definicji WA do wyrażenia asymetrii. Kla-

syczny WA bardzo różni się od pozostałych współczynników.  

Dla 𝑛 ≤ 7 najmniejszą wariancję miał WA Pearsona. WA klasyczny dla 𝑛 ≤ 48 miał 

największą wariancję, ponieważ – jak powszechnie wiadomo – dokładność estymacji znacznie 

się pogarsza wraz ze wzrostem rzędu momentów centralnych. Wśród analizowanych współ-

czynników należy wyróżnić WA medianowy, który dla 𝑛 ≥ 8 miał najmniejszą wariancję.  

W celu potwierdzenia przytoczonych powyżej faktów, a także w celu wygładzenia empirycz-

nych funkcji gęstości, zastosowałem metodę Parzena dla 𝑛 = 5,9,25. Dla małych 𝑛 widoczny 

jest falisty kształt empirycznych funkcji gęstości. W artykule przedstawiłem implementację 

komputerową w postaci kodów VBA dotyczącą wyznaczania empirycznych wartości WA. 

5.4.5 Kategoria TESTY NIEZALEŻNOŚCI 

Informacje ogólne dotyczące testów niezależności przedstawiłem we wstępie do Sekcji 

4.6.3.  

W tej Sekcji omówiłem  publikacje dotyczące testów niezależności ponumerowane jako 

[35]-[46], które nie znalazły się w cyklu prac zgłoszonych jako główne osiągnięcie naukowe.  

W pracy [35] użyłem statystyki 𝜒2 do przeprowadzenia testu niezależności dla TD. Me-

todę generowania zawartości TD zwaną „słupkową” opisałem w [36]. W [37] przedstawiłem 

teorię dotyczącą TW ze szczególnym uwzględnieniem TT. Stosowanie statystyki 𝜒2 dla ma-

łych prób jest powiązane z różnymi ograniczeniami jej stosowania, dlatego celem pracy [38] 

jest dostarczenie czytelnikowi gotowego narzędzia do badania niezależności w TD i TT, gdzie 

wartości krytyczne wyznaczyłem metodą symulacyjną. W [39] podjąłem się oceny zdolności 

TD do wykrywania związku między cechami oraz dostarczyłem czytelnikowi gotowe narzędzie 

do prowadzenia samodzielnych badań tego typu. Analizę mocy 6 testów niezależności tworzą-

cych rodzinę testów chi-kwadrat przeprowadziłem w pracy [40]. Artykuł [41] poświęciłem 

miarom związku cech w TT i przygotowałem dla czytelnika gotowe narzędzie do pomiaru siły 

związku trzech cech za pomocą jednego z trzech współczynników. Podczas badań dotyczących 
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tablicy dychotomicznej zauważyłem, że istotny wpływ na wartość krytyczną statystyki testowej 

ma nierównomierność wypełnienia TD 2 × 2. Wyniki te opublikowałem w [42]. W pracy [43] 

dotyczącej TT 2 × 2 × 2 opisałem metodę „słupkową” do generowania jej zawartości oraz 

przedstawiłem teorię poświęconą testowi modułowemu. Rozszerzeniem treści zawartych  

w [42] na TD większą niż 2 × 2 jest publikacja [44], w której zaproponowałem miarę do wy-

znaczenia stopnia nierównomierności danych w TD. Próbę zastąpienia nieparametrycznej me-

tody wnioskowania statystycznego metodą parametryczną dla TD 2 × 2 opisałem w pracy [45], 

natomiast dla TD większych niż 2 × 2  oraz TT przedstawiłem w artykule [46]. 

Czas teraz na podjęcie tematyki zastosowanych w tej Sekcji przykładów danych rzeczy-

wistych, a dokładniej ich związku z ekonomią. W Sekcji tej zdecydowanie dominują przykłady 

danych symulacyjnych. W pracy [41] użyłem trzech przykładów danych rzeczywistych.  

W pierwszym z nich zbadałem wpływ miejsca pochodzenia i opieki na diagnozę dotyczącą 

choroby wątroby, otrzymane wyniki zestawiłem w formie TT 4 × 2 × 3. Przykład drugi doty-

czy wpływu urbanizacji i położenia na preferencję oliwek wyrażoną w sześciopunktowej skali 

porządkowej, otrzymane wyniki zestawiłem w formie TT 6 × 3 × 2. W przykładzie trzecim 

zbadałem zadowolenie pacjentów danego oddziału z lekarzy i pielęgniarek, otrzymane wyniki 

zestawiłem w formie TT 3 × 3 × 4.  

 

[35] Sulewski P. (2007) Test niezależności dwóch cech realizowany za pomocą tablicy dwu-

dzielczej, Słupskie Prace Matematyczno–Fizyczne, 4, 83–97 (MNiSW 5 pkt). POBIERZ 

Do przeprowadzenia testu niezależności dwóch cech zrealizowanego za pomocą TD sko-

rzystałem ze statystyki 𝜒2 Pearsona. Do generowania zawartości TD 𝑤 × 𝑘 wykorzystałem 

DRN. Przy danym poziomie istotności 𝛼  𝐻0 brzmi: cechy X i Y są niezależne. Jeśli  

𝜒2 ≥ 𝜒𝛼,(𝑤−1)(𝑘−1)
2 , to 𝐻0 odrzucamy. Sytuacja taka oznacza, że między badanymi cechami 

istnieje związek i można pokusić się o wyznaczenie jego siły.  

Unormowana miara siły zależności cech nosi nazwę współczynnika zbieżności V Cra-

mera. Mała wartość V bliska zeru wskazuje na małą współzależność, z kolei duża wartość bli-

ska jedności – na wysoki stopień współzależności cech. 

Dla TD 2 × 2 obliczyłem 𝑅 = 1024 wartości statystyki 𝜒2, gdy 𝑛 = 256, 512, 1024. 

Moc testu rosła wraz ze wzrostem 𝑟 oraz liczebności próby 𝑛. Dla tak dużych prób widoczna 

była zdolność TD do wykrywania związku między cechami. Dla 𝑟 = 0 widoczna była zgod-

ność między rzeczywistym rozkładem miary rozbieżności dla TD a rozkładem teoretycznym, 

https://drive.google.com/file/d/1AOhhQBBNZZNdn62ZS0NVHt7Og7qER4bp/view
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czego potwierdzeniem były prawie identyczne przebiegi dystrybuanty teoretycznej i empirycz-

nej. Dla pozostałych wartości  𝑟 przebiegi te znacznie różniły się od siebie. 

Dla każdej z 1024 wartości statystyki 𝜒2 wyznaczyłem wartości współczynnik zbieżności 

V Cramera. Wraz ze wzrostem |𝑟| zwiększała się (praktycznie liniowo) wartość średnia współ-

czynnika zależności cech, widoczna była pewna proporcjonalność. Im wartość |𝑟| była bliższa 

zeru, tym mniejsza była zależność pomiędzy badanymi cechami. 

 

[36] Sulewski P. (2007) Moc tablicy dwudzielczej jako test niezależności, Wiadomości Staty-

styczne, 14 – 23 (MNiSW 12 pkt). POBIERZ 

W artykule przedstawiłem metodę generowania TD 𝑤 × 𝑘 zwaną metodą słupkową.  

W celu zbadania zdolności TD 2 × 2 do wykrywania związku między cechami, zaproponowa-

łem cztery grupy wysokości słupków (scenariusze wypełniania TD) A, B, C, D. Grupę A tworzą 

słupski o równej wysokości odpowiadające 4 komórkom TD (𝐻0 o braku związku między ce-

chami jest słuszna). 𝐻0 jest także słuszna dla grupy B, (rozkłady w wierszach są identyczne). 

Grupy C i D odzwierciedlają sytuację, gdy 𝐻0 jest niesłuszna, bowiem związek miedzy cechami 

zachodzi. Siła związku jest większa dla grupy D niż dla grupy C.  

Dla liczebności prób 𝑛 = 256,512,1024 obliczyłem 𝑅 = 10240 razy wartość statystyki 

testowej 𝜒2 i następnie wyznaczyłem moc testu oraz wartość średnią współczynnika  

V Cramera. Dla grup A i B moc testu oscylowała wokół założonego poziomu istotności, co 

potwierdza prawidłowość przeprowadzonych symulacji. Dla grup C i D moc testu rosła wraz 

ze wzrostem liczebności próby i największe wartości przyjmowała dla grupy D, gdy niespeł-

nienie 𝐻0 jest największe. Między mocą testu, a liczebnością próby można mówić o zależności 

liniowej. Dla każdej grupy wartość średnia współczynnika V Cramera malała wraz ze wzrostem 

liczebności próby. 

Zbadałem także wpływ rozmiaru tablicy na zgodność z rozkładem chi-kwadrat. Bardzo 

interesujące jest to, ze wartość średnia współczynnika V Cramera (ma wykazać siłę związku 

miedzy cechami) rośnie wraz z rozmiarem tablicy oraz wraz z jej asymetrycznością, gdy tak 

naprawdę 𝐻0 jest słuszna. 

Kiedy zachowanie współczynnika V Cramera okazało się niezgodne z oczekiwaniami, 

postanowiłem sprawdzić inne powszechnie znane z literatury zagadnienie, jakim jest rozkład 

statystyki testowej. W każdym z analizowanych rozmiarów TD widoczna była zgodność mię-

dzy rzeczywistym rozkładem miary rozbieżności, a rozkładem teoretycznym 𝜒2  

z (𝑤 − 1)(𝑘 − 1) stopniami swobody. 

https://drive.google.com/file/d/1SJKUNDz3gxpMqZFZsv8tZgZsCkzkZvEL/view
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[37] Sulewski P. (2013) Wielowymiarowe uogólnienie testu niezależności. Wiadomości Staty-

styczne, 58(12), 27-41 (MNiSW 12 pkt). POBIERZ 

Pierwszym celem pracy jest przedstawienie teorii dotyczącej TW, ze szczególnym 

uwzględnieniem TT. Kostki OLAP stosowane np. w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 

czy w Powszechnym Spisie Rolnym są w swojej istocie niczym innym jak TW. 

W [35] do badania niezależności dwóch cech skorzystałem ze statystyki 𝜒2 oraz miary  

V Cramera. Zaproponowałem pewne zakresy wartości analizowanego współczynnika i przypi-

sałem im odpowiednie stopnie współzależności cech. Współczynnik zbieżności V Cramera do-

tyczy tylko TD dlatego zaproponowałem jego zmodyfikowaną postać dla TT. Podałem formuły 

do badania współzależności 𝑚 cech.  

Drugim celem pracy jest przedstawienie procedur i funkcji zapisanych w języku VBA 

umożliwiających czytelnikowi samodzielne przeprowadzanie badań statystycznych w arkuszu 

kalkulacyjnym Microsoft Excel.  

Cel trzeci to zbadanie zdolności TT do wykrywania związku między cechami. Zapropono-

wałem cztery grupy wartości prawdopodobieństw 𝑝𝑖𝑗𝑡 (𝑖, 𝑗, 𝑡 = 1,2,3) w celu generowania za-

wartości TT metodą słupkową. Grupę I tworzą prawdopodobieństwa o równej wartości  

(𝐻0
𝐴𝐵𝐶 o braku związku między cechami jest słuszna). Grupy II—IV odzwierciedlają sytuację, 

gdy 𝐻0
𝐴𝐵𝐶 jest niesłuszna, bowiem zachodzi związek miedzy cechami 𝐴,  𝐵,  𝐶.  

W grupie I (𝐻0
𝐴𝐵𝐶 jest słuszna) moc testu oscyluje wokół założonego poziomu istotności 𝛼, 

co potwierdza prawidłowość przeprowadzonych symulacji. W grupach II—IV moc testu rośnie 

wraz ze wzrostem liczebności próby i największe wartości przyjmuje w grupie IV, gdy niespeł-

nienie 𝐻0
𝐴𝐵𝐶 jest największe.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań mogę stwierdzić, że w zakresie analizo-

wanych prób TT ma zdolność do wykrywania związku między badanymi cechami, aczkolwiek 

zdolność ta bardzo silnie zależy od liczebności próby. W sytuacji, gdy 𝐻0
𝐴𝐵𝐶nie jest słuszna, 

moc testu rośnie wraz ze wzrostem liczebności próby i siły związku między cechami. Dyspo-

nując próbą 𝑛 = 100, mamy tylko 50% szans ma odrzucenie ewidentnie niesłusznej hipotezy 

𝐻0
𝐴𝐵𝐶 dla grupy IV wartości prawdopodobieństw. 

  

https://drive.google.com/file/d/1IkpGL20iPk_9uj3dfuclsiSieCxAw8Qt/view


Załącznik 3  AUTOREFERAT  str. 73 

Piotr Sulewski 
 

[38] Sulewski P. (2015) Wyznaczanie obszaru krytycznego przy testowaniu niezależności  

w tablicach wielodzielczych, Wiadomości Statystyczne 60(3), 1–18 (MNiSW 12 pkt).  

POBIERZ 

W przypadku tablic 2 × 2 i tablic 𝑤 × 𝑘 (𝑤, 𝑘 > 2) istnieją ograniczenia stosowalności 

statystyki 𝜒2 Pearsona (Cochran 1952; Yates 1934; Yates F. i in. 1999; Pearson E.S. 1947; 

Campbell 2007; Shier 2004). Gdy 𝐻0 o niezależności cech X, Y jest słuszna, statystyka 𝜒2 ma 

asymptotyczny rozkład chi-kwadrat z 𝑑𝑓1 = (𝑤 − 1)(𝑘 − 1) stopniami swobody i jest miarą 

rozbieżności między rozkładem zaobserwowanym i hipotetycznym. Jeżeli liczba realizacji  

w komórkach jest mała, rozkład statystyki testowej znacząco odbiega od rozkładu chi-kwadrat 

z 𝑑𝑓1 stopniami swobody. Także w przypadku TT 𝑤 × 𝑘 × 𝑝 jeżeli liczba realizacji w komór-

kach jest mała, rozkład statystyki testowej znacząco odbiega od rozkładu chi-kwadrat  

z 𝑑𝑓2 = 𝑤𝑘𝑝 − (𝑤 + 𝑘 + 𝑝) + 2 stopniami swobody. W celu zniesienia tych ograniczeń war-

tości krytyczne wyznaczyłem metodą MC. Także Lilliefors w teście KS dla rozkładu normal-

nego wyznaczył wartości krytyczne drogą symulacyjną, gdy parametry rozkładu były oszaco-

wane z próby. Wyznaczyłem je, odwołując się do oszacowań kwantyli, którymi są wartości 

stosownych statystyk pozycyjnych (David, 1970).  

Celem artykułu jest dostarczenie czytelnikowi gotowej implementacji komputerowej napi-

sanej w edytorze VBA arkusza kalkulacyjnego Excel, do badania niezależności dwóch i trzech 

cech w formie pliku (POBIERZ). Lektura przedstawionej teorii dotyczącej TW oraz analiza 

zamieszczonych przykładów pozwoli wnikliwemu czytelnikowi przeprowadzić testy niezależ-

ności z wykorzystaniem statystyki 𝜒2 przy dowolnej liczebności obiektów w poszczególnych 

komórkach TW.  

 

[39] Sulewski P. (2015) Ocena zdolności tablic dwudzielczych do wykrywania związku między 

uporządkowanymi cechami typu jakościowego. Wiadomości Statystyczne 60(5), 1–16 

(MNiSW 12 pkt). POBIERZ 

Artykuł udziela odpowiedzi na pytanie, jaka jest zdolność TD do wykrywania związku 

między cechami, inaczej mówiąc — jaka jest ich moc. Praca składa się z dwóch części. Część 

I ma charakter teoretyczny. Zdefiniowałem w niej statystykę 𝜒2 dla TD, centralny  

i niecentralny rozkład chi-kwadrat oraz kowariancję i współczynnik korelacji zmiennych. 

Przedstawiłem także metodę słupkową generowania zawartości TD [36], sposób wyznaczania 

wartości krytycznych oraz metody wyznaczania empirycznej i teoretycznej mocy testów.  

  

https://drive.google.com/file/d/1Sb8MxVkHyzCicissRwhYkSLvzsqZRBuz/view
https://drive.google.com/file/d/1FVOdI69Jy98xRirPMepEICJt_iQq6wWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-FLb0i6OC_wXSqVWHfwwsa4bvo2vqjCC/view
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Część II pracy ma charakter eksperymentalny. Składają się na nią przykłady wyznaczania 

mocy testów wraz z ich implementacją komputerową napisaną w języku VBA. Kopia tej im-

plementacji jest do pobrania TUTAJ. Zamieściłem też wykaz użytych procedur i funkcji oraz 

liczne komentarze dotyczące kodów źródłowych, które są pomocne w poznaniu mechanizmu 

tworzenia tej implementacji. 

Dzięki gotowej implementacji komputerowej i dokładnie opisanym przykładom czytel-

nik może samodzielnie badać moc testów z wykorzystaniem statystyki 𝜒2 Pearsona. Analiza 

mocy testu staje się bardzo ważnym narzędziem w pracy badacza, szczególnie na etapie plano-

wania doświadczeń, jak również po zakończeniu badań, jako element skuteczności podjętych 

działań. 

 

[40] Sulewski P., Motyka R. (2015) Power Analysis of Independence Testing for Contingency 

Tables, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej LVI(1) (200), 37-46 (MNiSW  

7 pkt). POBIERZ 

Sześć testów niezależności dla TD określanych mianem testów chi-kwadrat (Cressie  

i Read, 1984) zbadaliśmy metodą MC. Są to testy: (1) 𝜒2, (2) G2 ilorazu wiarygodności,  

(3) N Neymana, (4) KL Kullbacka-Leiblera, (5) FT Freemana-Tukeya, (6) CR Cressie-Reada. 

Indeks 𝜏 Goodmana – Kruskala (Goodman i Kruskal, 1954) wykorzystaliśmy do ustalenia siły 

związku w eksperymentach MC. TD generowaliśmy metodą słupkową [36]. Badanie polegało 

na wyznaczeniu funkcji mocy testów oraz ich porównaniu. Zarówno Pearson, jak i inni pomy-

słodawcy twierdzą, że ich statystyki mają rozkład chi-rozkład z (𝑤 − 1)(𝑘 − 1) stopniami 

swobody. To stwierdzenie wydaje się niewłaściwe dla statystyk N i KL, ponieważ mają one 

liczebności zaobserwowane 𝑛𝑖𝑗 w mianownikach. Liczby 𝑛𝑖𝑗 są zmiennymi losowymi. 

Zmienne losowe zawierające odwrotności lub ilorazy zmiennych losowych nie mają wartości 

oczekiwanej, a często także pewnych momentów wyższych rzędów. Natomiast rozkład chi-

kwadrat ma wszystkie momenty. W pracy przedstawiliśmy funkcje mocy testów chi-kwadrat 

𝑃𝑜𝑇𝑠(𝜏) (𝑠 = 1, … ,6) dla różnych TD i liczebności próby 𝑛. 

W celach porównawczych zdefiniowaliśmy względne różnice 𝑃𝑜𝑇𝑠(𝜏)/𝑃𝑜𝑇1(𝜏) dla  

𝑠 = 2, … ,6, gdzie 𝑃𝑜𝑇1(𝜏) jest funkcją mocy testu 𝜒2. Różnice te wahają się w przedziale kilku 

procent. Niektóre z nich są nawet ujemne. Tylko procedury testowe wykorzystujące statystyki 

N i KL wyróżniają się. Wyjaśnienie jest tego rodzaju, że statystyki N i KL, jak wspominano 

wcześniej, nie podlegają rozkładowi chi-kwadrat. Podsumowując, stwierdzamy, że z punktu 

widzenia mocy testów nie osiągnięto zauważalnego postępu w dziedzinie TW, definiując testy 

https://drive.google.com/file/d/1kg8DjA2obTTtS_1iDk3dYYvIY8eDgqAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xuweP78PVGuSEnkllkQiNA7qUFKZ5Mj_/view
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niezależności (2)–(6). 

 

[41] Sulewski P. (2015) Miary związku między cechami w tablicy trójdzielczej, Wiadomości 

Statystyczne 60(1), 13-27 (MNiSW 12 pkt). POBIERZ 

W artykule zdefiniowałem TT wraz z jej charakterystykami oraz przedstawiłem imple-

mentację komputerową dotyczącą pomiaru siły związku między trzema cechami za pomocą 

współczynników: Gray-Williamsa (Gray i Williams, 1975), Marcotorchino (Marcotorchino, 

1984) i Lombardo (Lombardo, 2011). Drugim celem jest przedstawienie gotowych procedur  

i funkcji zapisanych w języku VBA umożliwiających czytelnikowi samodzielne przeprowa-

dzanie badań statystycznych w najbardziej popularnym arkuszu kalkulacyjnym, jakim jest Mi-

crosoft Excel. POBIERZ 

W przykładzie pierwszym, stosując współczynnik Gray-Williamsa, zbadałem wpływ 

miejsca pochodzenia (Z) i opieki (Y) (zmienne objaśniające zależne) na diagnozę dotyczącą 

choroby wątroby (X) (zmienna objaśniana) (Lombardo, 2011). Otrzymane wyniki zestawiłem 

w formie TT 4 × 2 × 3. Przykład drugi, w którym zastosowałem współczynnik Marcotorchino,  

jest poświęcony wpływowi urbanizacji (Z) i położenia (Y) (zmienne objaśniające niezależne) 

na preferencję oliwek (X) (zmienna objaśniana) wyrażoną w sześciopunktowej skali porządko-

wej (A-F) (Lombardo, 2011). Otrzymane wyniki zestawiłem w formie TT 6 × 3 × 2. W przy-

kładzie trzecim, stosując współczynnik Lombardo, zbadałem zadowolenie pacjentów danego 

oddziału (Z) (zmienna objaśniająca) z lekarzy (X) i pielęgniarek (Y) (zmienne objaśniane). 

Otrzymane wyniki zestawiłem w formie TT 3 × 3 × 4. Dysponując gotowym narzędziem do 

pomiaru siły związku między trzema cechami, czytelnik może samodzielnie przeprowadzić ba-

dania na podstawie danych zgromadzonych w formie TT. Pomocne w tym są dokładnie opisane 

przykłady wraz z ich implementacją komputerową, w której istnieje możliwość wyboru jed-

nego z trzech współczynników siły związku między cechami. 

 

[42] Sulewski P., Drapella A. (2016) Wpływ nierównomierności wypełnienia tablicy dwudziel-

czej 2 × 2 na wartość krytyczną statystyki testowej. Wiadomości Statystyczne, 4, 1 – 16, 

(MNiSW 12 pkt). POBIERZ 

Artykuł dotyczy TD 2×2. Gdy hipoteza 𝐻0 o niezależności cech jest słuszna, bardzo czę-

sto — za sprawą małych próbek — rozkład statystyki testowej odbiega od rozkładu chi-kwa-

drat. Kwantyl rozkładu chi-kwadrat nie jest zatem właściwą wartością krytyczną. Problemem 

nie jest, przy obecnej wydajności komputerów, wyznaczenie metodą modelowania statystycz-

https://drive.google.com/file/d/1c8vj-BxY_VHg3hyuTVGQxc8d4x0JF7Cd/view
https://drive.google.com/file/d/1q5WDMBaIYD3ImeQoK7mFo6mKSRbfbTaM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9pg8Jg49CQsYz5eqAr4NooROwsYX3r3/view


Załącznik 3  AUTOREFERAT  str. 76 

Piotr Sulewski 
 

nego MC właściwej wartości krytycznej, lecz modelowanie 𝐻0. Modelowanie 𝐻0 to generowa-

nie zawartości takich tablic, w których wartości cechy przypisane wierszom są niezależne od 

wartości cechy przypisanej kolumnom. Odpowiednie do takiego modelowania są tablice, rów-

nomierna o jednakowym prawdopodobieństwie przynależności do komórek oraz nierówno-

mierna mająca jednakowe prawdopodobieństwo we wszystkich wierszach danej kolumny lub 

we wszystkich kolumnach danego wiersza. Analiza wyników modelowania statystycznego 

ujawnia, że nawet gdy 𝐻0 jest słuszna, rozkład statystyki testowej w istotny sposób zależy od 

nierównomierności tablicy. W artykule pokazaliśmy, że chcąc maksymalizować moc testu, na-

leży wartość krytyczną ustalać z uwzględnieniem miary nierównomierności tablicy. Finalnym 

efektem naszego artykułu jest zaproponowane czytelnikowi gotowe narzędzie do samodzielnej 

weryfikacji 𝐻0 (POBIERZ). 

 

[43] Sulewski P. (2016) Moc testów niezależności w tablicy trójdzielczej 2 × 2 × 2. Przegląd 

statystyczny 63(4), 431 – 447 (MNiSW 12 pkt). POBIERZ 

Pierwszym celem pracy jest przedstawienie teorii dotyczącej autorskiego testu moduło-

wego badającego niezależność cech dla TT 2 × 2 × 2 i zbadanie jego własności w odniesieniu 

do tzw. testów chi-kwadrat (Cressie i Read, 1984). Drugim celem jest opisanie procedury ge-

nerowania zawartości tych tablic metodą słupkową. Trzecim celem jest zaproponowanie miary 

nieprawdziwości 𝐻0, a także porównanie jakości testów niezależności za pomocą ich mocy. 

Wartości krytyczne dla testów niezależności wyznaczyłem symulacyjnie metodami MC. Dla 

analizowanych testów skorzystałem z sześciu schematów wyznaczania prawdopodobieństw 

𝑝𝑖𝑗𝑡 (𝑖, 𝑗, 𝑡 = 1,2), dla których wyznaczyłem funkcje mocy testów. W niektórych sytuacjach 

test modułowy wyróżnia się na tle testów chi-kwadrat. Zatem można wnioskować, że test mo-

dułowy jest nie mniej skuteczny niż testy chi-kwadrat i może stanowić alternatywę, zwłaszcza 

uwzględniając jego inne zalety.  

 

[44] Sulewski P. (2016) Pojęcie miary odejścia od równomierności oraz jej wpływ na testowa-

nie niezależności w tablicach dwudzielczych średnich rozmiarów. Metody Ilościowe w Bada-

niach Ekonomicznych 17(2), 111 – 122 (MNiSW 9 pkt). POBIERZ 

W [42] pokazałem, że wartość krytyczna w teście niezależności dla TD 22 - gdy mię-

dzy cechami nie ma związku - zależy nie tylko od liczebności próby i poziomu istotności, ale 

także od stopnia nierównomierności danych. Artykuł obecny jest kontynuacją tamtych rozwa-

żań. TD nie są najmłodszym zagadnieniem, dlatego praca [42] miała charakter sondażowy,  

https://tiny.pl/915mj
https://drive.google.com/file/d/1YURUuP9RMH-ed3MBunAnCoTsP6PCGMjb/view
http://qme.sggw.pl/pdf/MIBE_T17_z2_11.pdf
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a ponieważ tematyka w niej zawarta została pozytywnie odebrana i zrecenzowana, postanowi-

łem pójść dalej i rozszerzyłem swoje badania na TD 𝑤 × 𝑘 (𝑤, 𝑘 = 2,3) większe niż 22. 

W badaniu niezależności cech za pomocą TD bardzo popularną i często stosowaną 

miarą jest zaproponowana przez Pearsona statystyka 𝜒2. W celu zniesienia ograniczeń w sto-

sowaniu tej statystyki, wartości krytyczne dla TD wyznaczyłem symulacyjnie. Godnym uwagi 

jest, że wartości krytyczne wyznaczone symulacyjnie zależą nie tylko od liczebności próby  

i poziomu istotności, ale także od zaproponowanej w niniejszej pracy miary nierównomierności 

danych. Zbieżność rozkładu statystyki testowej do rozkładu chi-kwadrat jest tym wolniejsza, 

im bardziej nierównomierna jest TD. Oczywiście wraz ze wzrostem liczebności próby symula-

cyjne wartości krytyczne dążą do tych wyznaczonych z rozkładu chi-kwadrat. Głównym prze-

słaniem tego artykułu jest to, że wartość krytyczną należy ustalać z uwzględnieniem miary nie-

równomierności wypełnienia TD. 

 

[45] Sulewski P. (2018) Nonparametric versus Parametric Reasoning Based on 2×2 Contin-

gency Tables. Computational Methods in Science and Technology 24(2), 143–153 (MNiSW 

11 pkt). POBIERZ 

Artykuł jest próbą zastąpienia nieparametrycznej metody wnioskowania statystycznego 

metodą parametryczną. W pracy zawartość TD 2×2 sparametryzowałem za pomocą PFP. Za-

proponowałem scenariusze (tj. wewnętrzne mechanizmy), dzięki którym powstają TD 2×2. 

Wymyślanie coraz bardziej ogólnych scenariuszy nie wydaje się być skomplikowanym. Bada-

nia można także uogólnić poprzez wprowadzenie do modelu kilku PFP. Jednak wiąże się to  

z pogorszeniem właściwości estymacyjnych, a tego starałem się uniknąć. Zastosowałem me-

todę największej wiarygodności do szacowania PFP oraz przedstawiłem instrukcje generowa-

nia zawartości TD metodą słupkową [36]. Do analizy porównawczej skorzystałem z testu mo-

dułowego |𝜒| [14] oraz z trzech testów chi-kwadrat (Cressie, Read, 1984).  

Wnioskowanie parametryczne okazuje się znacznie bardziej wrażliwe w ujawnianiu za-

leżności między cechami niż wnioskowanie klasyczne.  

 

[46] Sulewski P. (2018) Nonparametric versus Parametric Reasoning Based on Two-way and 

Three-way Contingency Tables. Przegląd Statystyczny, 65(3), 314-349 (MNiSW 9 pkt). PO-

BIERZ 

Praca jest kontynuacją artykułu [45] i jest prostą próbą zastąpienia nieparametrycznego 

wnioskowania statystycznego wnioskowaniem parametrycznym. Zaproponowałem w niej sce-

nariusze generowania TD i TT. Kluczową rolę w tych scenariuszach odgrywa koncepcja PFP. 

https://drive.google.com/file/d/1w6V-AFQNfHB8L2WzIDRhLsxs_eZ5z2vW/view
https://drive.google.com/file/d/1KMPUNNQJ8cryt4gfNFdzaCiHKCNXiIG_/view
https://drive.google.com/file/d/1KMPUNNQJ8cryt4gfNFdzaCiHKCNXiIG_/view
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Można skorzystać z części PFP, pamiętając  o warunku normalizacyjnym. Dodatkowo określi-

łem miary nieprawdziwości 𝐻0. Skorzystałem z testu modułowego [14] oraz z testów chi-kwa-

drat. Do szacowania wartości PFP zastosowałem metodę największej wiarygodności  

i przedstawiłem instrukcje generowania TD [36] i TT [18] według rozpatrywanych scenariuszy.  

Wnioski płynące z tej pracy oraz z [45] są identyczne. Wnioskowanie parametryczne 

okazuje się znacznie bardziej wrażliwe w ujawnianiu zależności między cechami niż wniosko-

wanie klasyczne.   

5.4.6 Kategoria INNE 

W Sekcji tej opisałem dwa artykuły, które nie zostały dotąd skategoryzowane. Obie te 

prace są współautorskie. 

Do napisania artykułu oznaczonego jako [47] zaprosiłem mojego serdecznego kolegę  

Jacka Białka z Uniwersytetu Łódzkiego, aby wskazać na zastosowanie zagadnień z rachunku 

prawdopodobieństwa i statystyki w ekonomii. W pracy tej wybrane narzędzia, które stosowa-

łem, tworząc publikacje, zastosowaliśmy do modelowania cen oraz indeksów cen. Oprócz 

oceny wizualnej zastosowaliśmy także kryteria liczbowe. 

Do napisania artykułu oznaczonego jako [48] namówiłem Żonę, która jest magistrem ma-

tematyki. Niewątpliwą zaletą aplikacji Microsoft Excel jest możliwość korzystania z funkcji 

arkuszowych zgromadzonych w kilku kategoriach. W odróżnieniu jednak od aplikacji typowo 

matematycznych takich jak: Mathcad, Mathematica i Derive, w początkowych latach XXI 

wieku brakowało w arkuszu kalkulacyjnym funkcji umożliwiających obliczanie całek oznaczo-

nych. Stąd pomysł na napisanie tego artykułu, który dostarcza funkcje arkuszowe do stosowa-

nia dla całek oznaczonych. Obecnie dla użytkowników Excela dostępny  jest komercyjny do-

datek ExceLab 7.0 umożliwiający m. in. obliczanie całek oznaczonych.  

Tylko w pracy [47] mogłem, wraz ze współautorem, zastosować dane rzeczywiste, a do-

tyczyły one cen skanowanych produktów sprzedawanych w jednej z sieci handlowych w Pol-

sce. Praca [48] ma charakter typowo obliczeniowy, chociaż zdaję sobie sprawę z licznych za-

stosowań całek oznaczonych.  
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[47] Sulewski P., Białek, J. (2022) Probability distribution modeling of scanner prices and rel-

ative prices. Statistika – Statistics and Economy Journal, accepted for publication (Certificate) 

(MNiSW 20 pkt). POBIERZ  

W artykule poruszyliśmy problem właściwego doboru rozkładu teoretycznego do opisu 

rozkładu empirycznego cen skanowanych. W badaniu empirycznym wykorzystaliśmy dane 

skanowane jednej z sieci handlowych w Polsce, tj. miesięczne dane dotyczące jogurtu natural-

nego, jogurtu pitnego, ryżu długoziarnistego i kawy w proszku sprzedawanych w 212 punktach 

sprzedaży w styczniu i lutym 2022 r. Do modelowania cen oraz indeksów cen skorzystaliśmy 

z dziesięciu rozkładów prawdopodobieństwa zdefiniowanych dla wartości nieujemnych, w tym 

trójparametrową i czteroparametrową rodzinę rozkładów. Oprócz oceny wizualnej w postaci 

wykresów empirycznych PDF i CDF zastosowaliśmy także kryteria liczbowe. Obejmują one 

wartości kryteriów informacyjnych, takich jak AIC, BIC, HQIC i wartości p obliczone dla te-

stów  KS, AD i CVM. Nasze badania wykazały, że GB2 i rozkład log-normalny najlepiej nadają 

się do modelowania cen skanowanych i względnych cen skanowanych. Dobre wyniki rozkładu 

log-normalnego uzyskane dla analizowanych produktów spożywczych są zgodne z po-

wszechną opinią, że rozkład ten dobrze charakteryzuje ceny produktów (Silver i Heravi, 2007). 

 

[48] Sulewski P., Sulewska J. (2007) Funkcje całkowania w arkuszu kalkulacyjnym, Słupskie 

Prace Matematyczno – Fizyczne, 4, 99 – 112 (MNiSW 5 pkt). POBIERZ 

Celem niniejszego artykułu jest wzbogacenie Excela o funkcje użytkownika dotyczące 

całkowania numerycznego. W artykule zawarliśmy stosowne kody źródłowe funkcji arkuszo-

wych napisanych w edytorze VBA. Całkowanie na przedziale skończonym zrealizowaliśmy 

następującymi metodami: kwadratura Newtona – Cotesa, metoda Romberga, kwadratura 

Gaussa – Legendre’a, kwadratura Gaussa – Czebyszewa oraz funkcje sklejane. Natomiast cał-

kowanie na przedziale nieskończonym zrealizowaliśmy za pomocą kwadratury Gaussa – La-

guerre’a oraz kwadratury Gaussa – Hermita.  

Najlepszą metodą całkowania funkcji na przedziale skończonym jest metoda Simpsona. 

Na wyróżnienie zasługuje także metoda Gaussa - Legendre’a niskiego rzędu. Należy jednak 

podkreślić fakt, że zwiększając stosownie wartość górnego indeksu sumowań, można uzyskać 

wyniki bardzo dokładne za pomocą każdej z porównywanych metod. 

https://drive.google.com/file/d/1HoFwU04dFTa-o2ZcPWQObtsgkhI3-PnY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z4Q3cVOzXNwCrZJf2GN-VKOjB6HRuMhJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDceE6PK5ugdlN6aguSgSklZ2udxa68J/view
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5.4.7 Kategoria WYSŁANE DO RECENZJI 

Niniejsza Sekcja dotyczy artykułów współautorskich, które nie zostały jeszcze zaakcep-

towane do druku.  

Do napisania artykułu [49] zaprosiłem moją serdeczną koleżankę z Politechniki Poznań-

skiej Magdę Szymkowiak. Treść pracy jest moim powrotem po 17 latach do teorii niezawod-

ności. Proponujemy w niej cztery modele czasu życia z losowym czasem wolnym od uszko-

dzeń. Widzę w tym miejscu pewną symbolikę, gdyż mój dorobek po uzyskaniu stopnia doktora 

także zaczynał się tematyką niezawodnościową. Praca na dzień złożenia dokumentacji habili-

tacyjnej jest po pierwszej pozytywnej recenzji.  

Aby jeszcze bardziej podkreślić związek mojego dorobku naukowego z ekonomią, przy-

jąłem zaproszenie do napisania artykułu od mojego serdecznego kolegi Marcina Szymkowiaka 

z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W pracy tej wybrane zagadnienia charakteryzu-

jące mój dorobek naukowy użyliśmy do modelowania rozkładów dochodów w Polsce. Oprócz 

oceny wizualnej zastosowaliśmy także kryteria liczbowe.  

 

[49] Sulewski, P., Szymkowiak, Magdalena (2022), The Weibull lifetime model with random-

ized failure-free time, Statistics in Transition, sent to revision (MNiSW 70 pkt).  

W pracy, czas wolny od uszkodzeń będący parametrem położenia trójparametrowego 

rozkładu Weibulla, potraktowaliśmy jako zmienną losową. Zdefiniowaliśmy cztery złożone 

rozkłady Weibulla, w których parametr położenia miał rozkład jednostajny, Weibulla, Gamma 

i Normalny. Wykorzystując te modele, przeprowadziliśmy analizę trzech rzeczywistych zbio-

rów danych. Otrzymane wyniki pokazały, że nowe modele są bardziej elastyczne niż trójpara-

metrowy rozkład Weibulla. Jednak każdy, kto zdecyduje się użyć w analizie danych dowolnego 

z proponowanych złożonych rozkładów Weibulla, musi dysponować dobrym środowiskiem 

obliczeniowym. Na szczęście dostępne jest środowisko R, Mathcad, Mathematica, Matlab, Sci-

lab i może kilka innych, mniej znanych narzędzi obliczeniowych. 

 

[50] Sulewski, P., Szymkowiak, Marcin (2022) Modeling of income in Poland by use of prob-

ability distributions. Economics and Business Review, sent to revision (MNiSW 70 pkt).  

 

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy wybrane rozkłady pochodne od rozkładu 

normalnego (rozkład Gaussa jest ich szczególnym przypadkiem) opisane w Sekcji 4.6.2 mogą 

konkurować w modelowaniu rozkładów dochodów z rozkładami stricte przeznaczonymi do 
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tego celu. Na potrzeby realizacji powyższego celu wykorzystaliśmy dane pochodzące z badania 

EU-SILC z 2011 roku6 opisujące miesięczny dochód brutto na osobę.   

Do modelowania rozkładu dochodów skorzystaliśmy z następujących rozkładów: log-

normal – jako przedstawiciela systemów D'Addairo i Johnsona, Birnbaum-Saunders – jako 

przedstawiciela systemu Johnsona, beta prime i inverse gamma – jako przedstawicieli systemu 

Pearsona, Dagum – jako przedstawiciela systemu Dagum. Rodzinę rozkładów uzupełniliśmy  

o rozkłady Pareto typu IV, URG i GB2, których szczególnymi przypadkami jest wiele innych 

mniej lub bardziej znanych rozkładów. Zatem tak naprawdę w procesie modelowania brało 

udział 25 rozkładów zdefiniowanych dla wartości nieujemnych, a nie tylko wspomnianych 8.  

Rozkłady z nośnikiem rzeczywistym scharakteryzowane w Sekcji 4.6.2  mogące 

konkurować w modelowaniu rozkładów dochodów z rozkładami stricte przeznaczonymi do 

tego celu to: DS normal [10], expnormal [11] oraz Sulewski plasticizing component [12]. Dla 

celów porównawczych skorzystaliśmy z kryteriów informacyjnych AIC, BIC, HQIC oraz testu 

zgodności LF. Po uzyskaniu kompletu wyników okazało się, że według wartości kryteriów 

informacyjnych najlepszym modelem był rozkład expnormal, który wyprzedził rozkłady 

Daguma oraz GB2. Według wartości statystyki testowej najlepszym modelem okazał się 

rozkład GB2, który nieznacznie wyprzedził rozkłady Daguma i expnormal. Z powodu 

zerowych wartości do analizy porównawczej nie mogliśmy skorzystać z p-value.  

 

Tabela 3 prezentuje sumaryczne zestawienie mojego dorobku publikacyjnego  

z uwzględnieniem okresu przed uzyskaniem stopnia doktora. Jestem autorem 12 publikacji 

znajdujących się w bazie JCR. Sumaryczny Impact Factor moich publikacji według bazy JCR 

wynosi 14.075.  

Tabela 3 Sumaryczny dorobek publikacyjny 

Rodzaj publikacji Przed doktoratem Po doktoracie 

Monografia - 3 

Autorstwo artykułów naukowych  

(w tym w języku angielskim) 
5 (2) 42 (20) 

Współautorstwo artykułów naukowych  

(w tym w języku angielskim) 
2 (1) 6 (4) 

Razem 7 (3) 51 (24) 

źródło: opracowanie własne 

 

6 Wybór roku podyktowany był tylko i wyłącznie dostępnością danych. 
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Reasumując, po uzyskaniu stopnia doktora napisałem 3 monografie oraz jestem autorem 

48 publikacji naukowych (w tym 42 samodzielnym), z czego 24 napisałem w języku angiel-

skim. Prace te opublikowałem łącznie w 20 czasopismach, w tym 11 krajowych. Ich wykaz 

znajduje się poniżej. Czasopisma z przypisaną im dyscypliną „ekonomia i finanse” podkreśli-

łem, natomiast czasopisma z Impact Factorem pogrubiłem. Liczbę publikacji w danym czaso-

piśmie podaję w nawiasie. Oto ich wykaz:  

1. Czasopisma polskie (32): 

1.1. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (1) 

1.2. Biometrical Letters (1), 

1.3. Computational Methods in Science and Technology (4), 

1.4. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (1), 

1.5. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (1), 

1.6. Przegląd Statystyczny (3), 

1.7. Słupskie Prace Matematyczno – Fizyczne (6), 

1.8. Śląski Przegląd Statystyczny (1), 

1.9. Wiadomości Statystyczne (12), 

1.10. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej (1), 

1.11. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (1), 

2. Czasopisma zagraniczne (16): 

1.1. Afinidad (1). 

1.2. Austrian Journal of Statistics (1) 

1.3. Communications in Statistics - Simulation and Computation (3), 

1.4. Communications in Statistics – Theory and Method (2), 

1.5. Journal of Applied Statistics (3) 

1.6. Journal of Statistical Computation and Simulation (2), 

1.7. Lobachevskii Journal of Mathematics (2), 

1.8. REVSTAT -  Statistical Journal (1), 

1.9. Statistika – Statistics and Economy Journal (1) 
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6 Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową 

albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, insty-

tucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagra-

nicznej 

Poniżej przedstawiłem charakterystykę mojej współpracy z uczelniami zagranicznymi  

i krajowymi . Stosowne zaświadczenia można podejrzeć, wybierając link POBIERZ znajdujący 

się na końcu każdej Sekcji.  

6.1 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 

W latach 2014-2016 współpracowałem naukowo z prof. dr hab. Antonim Drapellą  

z Instytutu Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni, z którym 

konsultowałem zawartość mojego artykułu [40] opublikowanego w Zeszytach AMW. Drugim, 

bardziej znaczącym efektem naszej współpracy, jest wspólny artykuł [42]. 

POBIERZ 

6.2 Politechnika Poznańska 

Od roku 2021 współpracuję z dr hab. Magdaleną Szymkowiak z Instytutu Automatyki  

i Robotyki Politechniki Poznańskiej. Po kilkunastu latach rozstania z teorią niezawodności po-

stanowiłem wrócić do tej tematyki i zaprosiłem do projektu dr hab. Magdalenę Szymkowiak. 

Owocem tej współpracy jest nasz wspólny artykuł [49]. 

POBIERZ 

6.3 Quaid-i-Azam University, Pakistan 

W sierpniu 2020 roku nawiązałem współpracę z Shakeelem Shahzadem z Pakistan Insti-

tute of Development Economics, Quaid-i-Azam University. W ramach tej współpracy pomo-

głem Shakeelowi Shahzadowi w pisaniu pracy doktorskiej. Shakeel Shahzad konsultował  

ze mną kwestie związane z testami niezależności dla danych nominalnych i porządkowych. 

Udostępniłem także Pakistańskiemu Naukowcowi swoją książką opisaną w Sekcji 5.2.  

POBIERZ 

  

https://drive.google.com/file/d/1FxOaIe_BF7pranKLOuuOk31V4G7muTdd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EiVanJxJaJ4sT_PNY-Z6YfH4JMOMpHZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOTqFD3KjlzBILU6tUSq049pCo713F00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOTqFD3KjlzBILU6tUSq049pCo713F00/view?usp=sharing
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6.4  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Od stycznia 2022 rozpocząłem współpracę z dr hab., prof. Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu (UEP), Marcinem Szymkowiakiem z Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej 

UEP. Celem naszej współpracy jest połączenie zagadnień statystyki matematycznej z treściami 

ekonomicznymi. Owocem naszej współpracy jest artykuł [50] pokazujący zastosowanie nie-

których moich zagadnień naukowych w modelowaniu dochodów gospodarstw domowych  

w Polsce.  

Przyjąłem zaproszenie na seminarium, które odbyło się 06.04.2022. Wygłosiłem na nim 

referat „Nowe metody weryfikacji wybranych typów statystycznych hipotez nieparametrycz-

nych”.  

W dniach 28.03-08.04.22 byłem na stażu naukowym w Katedrze Statystyki UEP. Szcze-

góły dotyczące stażu są dostępne w Sekcji 2.11.2 (Załącznik 4). 

POBIERZ 

6.5 Uniwersytet Łódzki 

W latach 2016-2019 oraz w roku 2021 brałem czynny udział w konferencjach Multiva-

riate Statistical Analysis (MSA) organizowanych przez Katedrę Metod Statystycznych (KMS) 

Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). Efektem rozmów  konferencyjnych jest artykuł [17].  

Z pracownikiem KMS dr hab., prof. UŁ, Jackiem Białkiem, konsultowałem finalizację 

artykułu [19]. 

Ponadto przyjąłem zaproszenie na seminarium, które odbyło się 19.01.2022. Wygłosiłem 

na nim referat „Symulacje Monte Carlo w badaniach naukowych”.  

W dniach 28.02-11.03.22 byłem na stażu naukowym w Katedrze Metod Statystycznych 

UŁ. Szczegóły dotyczące stażu są dostępne w Sekcji 2.11.1 (Załącznik 4). 

POBIERZ 

6.6 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

W latach 2017-2019 oraz w roku 20217 brałem czynny udział w Międzynarodowym Col-

loquium Biometrycznym (MCB) organizowanym przez Polskie Towarzystwo Biometryczne 

(PTB). W roku 2019 MCB poświęcone było Panom Profesorom Tadeuszowi Calińskiemu  

i Stanisławowi Mejzie w związku z rocznicą urodzin. Ostatnie MCB dedykowane było Pani 

Profesor Mirosławie Wesołowskiej - Janczarek także w związku z rocznicą urodzin. Efektem 

 

7 Na tej konferencji byłem członkiem komitetu organizacyjnego 

https://drive.google.com/file/d/1P-w2PQo957ouZgmU65VYHAFZSl6Os9mv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDlGTTsvL_2ARTSHrZJtGlPAXjD6DwoQ/view?usp=sharing
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rozmów konferencyjnych jest artykuł [19]. 

Przyjąłem zaproszenie Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu na seminarium, które odbyło się 3.12.2021. Wygłosiłem na nim 

referat „Symulacje Monte Carlo w badaniach naukowych”.  

Moja współpraca z członkami PTB zaowocowała tym, że od 2019 roku jestem członkiem 

tego Towarzystwa.  

POBIERZ 

6.7 University of Regina, Canada 

Od roku 2021 współpracuję z prof. Andreiem Volodinem z Department of Mathematics 

and Statistics, University of Regina w Kanadzie. Efektem naszej współpracy jest artykuł [12].  

Zaprosiłem także Profesora A. Volodina do projektu, którego celem będzie zapropono-

wanie nowej miary elastyczności rozkładów prawdopodobieństwa będącej modyfikacją miary 

SKS zdefiniowanej przeze mnie w [8]. Z powodu naszych licznych obowiązków zawodowych 

projekt został przesunięty na nieodległą przyszłość.  

POBIERZ 

7 Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych 

oraz popularyzujących naukę lub sztukę 

7.1 Informacja o osiągnięciach dydaktycznych 

Zanim przejdę do uczelnianego doświadczenia dydaktycznego, chciałbym wspomnieć 

także o doświadczeniu dydaktycznym związanym z nauczaniem informatyki w gimnazjum oraz 

matematyki i informatyki w szkole średniej, podczas którego przygotowałem dwóch uczniów 

do etapu wojewódzkiego olimpiady informatycznej. Oto szczegóły: 

a) Liceum Ogólnokształcącym w Ustce, nauczyciel matematyki i informatyki w latach 

1996-2004, wychowawca klasy w latach 2000-2004, mój podopieczny był laureatem 

Wojewódzkiej Olimpiady Informatycznej. 

b) Społeczne Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego, nauczyciel informatyki 

w latach 2004-2019, mój podopieczny był laureatem Wojewódzkiej Olimpiady Infor-

matycznej. Zaświadczenie jest do podglądu TUTAJ. 

Swoje uczelniane doświadczenie dydaktyczne, począwszy od roku 1996, zdobywałem  

w trakcie zajęć prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym i obecnie  

https://drive.google.com/file/d/1-fi7rgk-gSuTsaAzNDtuoCV8ptlQQ3Iq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1riu7CRpObUqoaDR85oqzqLTfcswnCA1i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aZhQ87ll-FOaGsdxZbdOG7_-B_r0u0Z_/view?usp=sharing
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w Instytucie Nauk Ścisłych i Technicznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.  

W latach 2011-2013 prowadziłem także zajęcia z przedmiotu „Metody probabilistyczne 

i statystyka” na wydziale zamiejscowym Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości  

i Zarządzania.  

Po uzyskaniu stopnia doktora prowadziłem zajęcia na studiach I, II i III stopnia, stacjo-

narnych, niestacjonarnych i podyplomowych na kierunkach: Matematyka, Informatyka, Zarzą-

dzanie, Administracja, Historia, Literaturoznawstwo. Prowadzone zajęcia dotyczyły następu-

jących przedmiotów: rachunek prawdopodobieństwa, wstęp do informatyki, matematyczne śro-

dowiska obliczeniowe, rachunek różniczkowy i całkowy, algorytmy i wstęp do programowa-

nia, programowanie w aplikacjach, metody stochastyczne, programowanie, technologia infor-

macyjna, wstęp do gromadzenia i przetwarzania danych. Moje zajęcia były wysoko oceniane 

przez studentów (średnia z przedziału 4.5 – 5.0).  

Do osiągnieć dydaktycznych mogę także zaliczyć moje monografie nr 2 (Sekcja 5.2)   

i nr 3 (Sekcja 5.3), które oprócz rdzenia naukowego mają także rozbudowany rdzeń dydak-

tyczny.  

Byłem promotorem 17 prac magisterskich na kierunku matematyka oraz 12 prac inży-

nierskich na kierunku informatyka. Na obu tych kierunkach recenzowałem prace magisterskie 

i inżynierskie w liczbie ok. 30.  

Ponadto:  

a) Brałem aktywny udział jako kierownik Zakładu Informatyki w tworzenia i aktualizacji 

programów dla przedmiotów informatycznych realizowanych w Instytucie Matematyki  

i w Zakładzie Informatyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

b) Współorganizowałem kolejne edycje Quadrathlonu Informatycznego, którego celem jest 

popularyzacja kierunku Informatyka wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z re-

gionu.  

c) Uczestniczyłem w organizacji Pomorskiego Konkursu Informatycznego „Intersieć 

2008/09”.  

d) Prowadziłem zajęcia z informatyki w ramach wykładów wygłoszonych w środowisku 

lokalnym, dzięki którym pomogłem ciekawskim żakom z Gimnazjum nr 5 w Słupsku  

zdobywać „klucz do wiedzy”.  

e) W latach 2017-18 prowadziłem zajęcia z kółka informatycznego dla uczniów szkół gim-

nazjalnych w ramach projektu Zdolni z Pomorza. 

f) W latach 2017-18 prowadziłem zajęcia z cyklu Spotkania Akademickie zatytułowane 

„Abra kadabra to nie czary i nie magia!”. O tym jak wydobywać informacje ukryte  
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w danych w ramach projektu Zdolni z Pomorza. 

g) W latach 2017-18 prowadziłem kurs e-learningowy dla uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych w ramach projektu Zdolni z Pomorza.  

h) W roku 2018 byłem współorganizatorem Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego 

INFOSŁUPIA.  

Zaświadczenie Dyrektora Instytutu Nauk Ścisłych i Technicznych odnośnie podpunktów 

a) – h) jest do pobrania TUTAJ.  

7.2 Informacja o osiągnięciach organizacyjnych 

Wykaz moich osiągnięć organizacyjnych jest następujący:  

a) Byłem członkiem Senackiej Komisji Statutowej. 

b) Byłem członkiem Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. 

c) Byłem kierownikiem Katedry Informatyki i Statystyki, która następnie przekształciła się 

w Pracownię Informatyki. Obecna jej nazwa to Zakład Informatyki, którego jestem kie-

rownikiem.  

d) Jestem członkiem Komisji ds. Publikacji Informacji wchodzących w skład wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

e) Jestem przewodniczącym sekcji ds. Multimedialnych Technik Kształcenia. 

f) Jako kierownik Zakładu Informatyki jestem członkiem Rady Instytutu Nauk Ścisłych  

i Technicznych. 

g) Brałem udział w przygotowaniu projektu finansującego poprawę funkcjonowania uczelni 

(wnioski o środki z UE). 

h) Oferowałem zajęcia laboratoryjne w ramach Bałtyckiego Festiwal Nauki. 

i) Przewodniczyłem organizacji liczby PI w ramach Roku Matematyki na Pomorzu.  

j) Brałem udział w działaniach promujących Instytut Matematyki - przygotowałem prezen-

tację dotyczącą Roku Matematyki na Pomorzu.  

k) Wygłosiłem wykłady w Słupsku i Chojnicach w ramach konferencji „Rok Matematyki 

na Pomorzu”.  

Zaświadczenie Dyrektora Instytutu Nauk Ścisłych i Technicznych odnośnie działalności  

organizacyjnej jest do wglądu TUTAJ.  

Za osiągnięcia organizacyjne otrzymałem nagrodę Rektora III stopnia. PODGLĄD 

  

https://drive.google.com/file/d/1lYIeP2P43kVBccbN01oNBFq9pClDmtSv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10-UO8i7KCqcP_NXngMIvYgVC1jcLj6E1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yggY1C81lbztHrcn-GmxHkWntrGaE-Lk/view?usp=sharing
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7.3 Informacja o osiągnięciach popularyzujących naukę 

7.3.1 Szkolenia i kursy 

Po uzyskaniu tytułu doktora wziąłem udział w 7 szkoleniach i kursach o różnorodnej 

tematyce. Zaświadczenia (certyfikaty) można podejrzeć klikając w link POBIERZ. Oto lista 

szkoleń i kursów: 

1) „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) Start”, Gdańsk, rok 

2012. POBIERZ 

2) „Certyfikat Egzaminatora ECDL PL – E4502”, Gdańsk, rok 2012, POBIERZ 

3) Seminarium szkoleniowe „Statystyka i data mining w praktyce”, StatSoft, Warszawa, 

19.10.2014. POBIERZ 

4) „Tworzenie zapytań do bazy danych na platformie MS SQL + T-SQL dla analityków”, 

Gdańsk, 11-13.06.2018. POBIERZ  

5) „Staż zawodowy w firmie Asseco Busineness Solutions S.A. Oddział Macrologic ERP/ 

Biuro w Słupsku”. Celem stażu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 

nauczyciela akademickiego, dających możliwość zaangażowania w kształcenie 

praktyczne studentów. POBIERZ 

6) W dniach 23-24.05.2019 brałem udział w szkoleniu „Prognozowanie i analiza szeregów 

czasowych” zorganizowanym w Krakowie przez firme StatSoft Polska. POBIERZ 

7) Kurs z kryptografii, forma zdalna, 02.2021. POBIERZ 

 

7.3.2 Projekty badawcze 

W latach 2004-2022 brałem udział w badaniach własnych i statutowych w Akademii Po-

morskiej w Słupsku jako kierownik lub członek zespołu. Szczegółowy wykaz badań własnych 

i statutowych znajduje się w Załączniku 4 (Sekcja 2.9, Tabele 4 i 5). 

W latach 2017-2021 złożyłem trzy wnioski na konkurs OPUS realizowany przez Naro-

dowe Centrum Nauki (NCN). Ich celem było przedstawienie metod ulepszających testy zgod-

ności. Wnioski te, mimo licznych nowych metod wpływających na zwiększenie mocy testów, 

zostały odrzucone. Część z tych metod została już opublikowana w pracach [3]-[5]. Wierzę 

jednak, że metody dotąd nieopublikowane, nawet mimo braku finansowania z NCN, zostaną  

w niedalekiej przyszłości docenione przez Recenzentów i powiększą mój dorobek naukowy.  

 

https://drive.google.com/file/d/1VGk0KatDZ3AAMkh8qQgeRnxE2K_55SlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1abTIO8smczThMPJI0i6TPCirB8pP-s2J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DfPAfN9VCSOlpqEAC-I68SCYYbETnVm5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J40bnin8vtKkcF_k9bMBxmIks6H6yOFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_4l-xQY8PstEmEUXG6ZcLIceo-erPGGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PBPOKFK0byzmYQ6A7nQiP4c1fKL7XIh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfU82n1KofYgde6z8cWAuEhfhX4BMtcX/view?usp=sharing
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7.3.3 Konferencje naukowe 

W latach 2021 – 2022 wygłosiłem cztery wykłady zaproszone:  

o Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań. 

o Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Uniwersytet Przyrodniczy,   

Poznań, 

o Katedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzki, 

o Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, 

o Wydział Informatyki, Uniwersytet w Linkopingu, Szwecja, 

W latach 2016-2022 wziąłem udział w 21 konferencjach o zasięgu międzynarodowym, 

na których wygłosiłem 23 referaty. 

Szczegóły dotyczące wykładów zaproszonych oraz udziału w konferencjach o zasięgu 

międzynarodowym przedstawiłem w Załączniku 4 (Sekcja 2.7). 

7.3.4 Nagrody i wyróżnienia 

W latach 2002 – 2022 otrzymałem następujące nagrody: 

• Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia naukowe, rok 2002. POBIERZ 

• Nagroda Rektora III stopnia za działalność organizacyjną, rok 2011. POBIERZ 

• Nagroda Rektora III stopnia za działalność naukową, rok 2021. POBIERZ  

• Nagroda Rektora za działalność naukową, rok 2022. POBIERZ  

8 Inne informacje dotyczące kariery zawodowej 

W dniach 23-27.09.2002 ukończyłem szkolenie przygotowujące nauczycieli do pełnienia 

funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej zorganizowane w Gdańsku przez firmę 

Combidata Poland, część II. Podgląd certyfikatu znajduje się TUTAJ. 

W dniach 7-11.10.2002 ukończyłem szkolenie przygotowujące nauczycieli do pełnienia 

funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej zorganizowane w Gdańsku przez firmę 

Combidata Poland, cześć III. Podgląd certyfikatu znajduje się TUTAJ. 

W latach 1996-2000 w ramach swojej działalności dydaktycznej prowadziłem kursy 

komputerowe w słupskiej firmie komputerowej BICOM.  

W latach 1997-2011 prowadziłem firmę komputerową „Usługi Komputerowe Piotr Sulew-

ski” specjalizującą się w prowadzeniu kursów komputerowych.  

W dniu 23.03.2004 zostałem wpisany na listę ekspertów i mogłem wchodzić w skład ko-

https://drive.google.com/file/d/1zRcyXyZhd8FndnY3j8BY4fn2resubW5T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yggY1C81lbztHrcn-GmxHkWntrGaE-Lk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AlbCHoYFzGIq5a4_6s4fmLW7ipatJOog/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-EZ2vfjzDKDj9uoArvTJj75Pb5B1t0d-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11_RMshyGbRZZlkkg_80nei2KnsmyDxad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uCvngCDkVtABhiLlmxBkGiUX36ZkImMQ/view?usp=sharing
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misji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawo-

dowy. Zaświadczenie jest do pobrania TUTAJ. 

9 Podsumowanie  

Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych w IBS PAN  

w Warszawie obejmuje 48 publikacji (w tym 6 współautorskich) oraz trzy monografie. Wśród 

artykułów 24 napisałem w języku angielskim, a 50% z nich pochodzi z bazy JCR.  

Jako główne osiągnięcie naukowe wskazałem cykl 23 publikacji zwartych tytułem 

„Nowe metody weryfikacji wybranych typów statystycznych hipotez nieparametrycznych”.  

Podjąłem współpracę z 2 uczelniami zagranicznymi oraz 5 uczelniami krajowymi. Od-

byłem dwa krajowe staże naukowe o charakterze ekonomicznym, których owocem są dwa ar-

tykuły łączące z sobą zagadnienia statystyczne z ekonomicznymi. Jeden z artykułów jest przy-

jęty do druku, a drugi wysłany do druku.  

Byłem promotorem 17 prac magisterskich na kierunku matematyka oraz 12 prac inży-

nierskich na kierunku informatyka. Na obu tych kierunkach zrecenzowałem łącznie kilkadzie-

siąt prac magisterskich i inżynierskich.  

Otrzymałem też różne nagrody za działalność naukową i dydaktyczną. 

Biorąc pod uwagę wymienione aspekty, zdecydowałem się ubiegać o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego.  

Mogę tylko zadać sobie pytanie, dlaczego od doktoratu minęło aż 20 lat. Odpowiedź  

na to pytanie nie jest prosta. W pierwszych latach po uzyskaniu stopnia doktora zabrakło wiary 

w swoje możliwości, habilitacja była czymś nieosiągalnym. W roku 2010 pojawiła się choroba 

oraz corocznie zdecydowanie za wysoka liczba nadgodzin dydaktycznych. Te przestoje w dzia-

łalność naukowej są widoczne na Rysunku 1 (Załącznik 4, Sekcja 4.2) przedstawiającym liczbę 

cytowań artykułów napisanych w latach 2002 – 2022.  

Przymierzałem się do złożenia wniosku habilitacyjnego kilka lat wcześniej, ale zawsze 

były obawy, że dorobek naukowy jest niewystarczający, że liczba artykułów z Impact Factorem 

jest za mała. Na decyzję tegoroczną miały silny wpływ rozmowy z Osobami bardzo mi życzli-

wymi, którym w tym miejscu chciałbym, incognito, bardzo serdecznie podziękować. 

Gdybym mógł cofnąć czas, to z pewnością ograniczyłbym do minimum publikowanie  

w Słupskich Pracach Matematyczno-Fizycznych. Mam nadzieję, że czytelnik przyzna mi rację, 

iż w większości przypadków tematyka tam publikowana godna była wydawnictw takich jak np. 

Wiadomości Statystyczne lub Przegląd Statystyczny.  

https://drive.google.com/file/d/1FniMyLTxM2ZrkwFvl6grTVdz1L0bojF_/view?usp=sharing
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Podsumowując swój dorobek naukowy, mogę stwierdzić, że nie wszystkie kategorie te-

matyczne tworzące główny cykl publikacji będzie można łatwo rozwinąć w przyszłości. Bardzo 

trudno będzie mi zaproponować kolejne rozkłady prawdopodobieństwa, czy też zdefiniować 

nowe techniki generujące zawartość TW. Kategorię dotyczącą testów niezależności uważam 

jeszcze jednak za otwartą. Zdecydowanie też widzę zielone światło, jeśli chodzi o testy zgod-

ności oraz ich zastąpienie technikami rozpoznawania rozkładów.  
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