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• Informacja nt radzenia sobie w różnego rodzaju zadaniach 
werbalnych i niewerbalnych (w stosunku do norm 
wiekowych)

• Przydatne w badaniach (zmienna towarzysząca, czynnik 
zakłócający) -> korelat stylów odpowiedzi?

• Klasyki: Skala Inteligencji Wechslera, Test Matryc Ravena, 
etc.

Badanie inteligencji



(Malanchini et al., 2021)

Pathfinder



narzędzie do badania 

inteligencji:

-stosunkowo krótkie

-zawierające elementy 

gamifikacji (atrakcyjne?)

-2 podskale

(werbalna i niewerbalna)



Słownictwo (1)



Brakujące litery 



Analogie (1)



Analogie (2)



• Parafraza

Stworzenie nowego zadania po przeprowadzeniu dokładnej 
analizy założeń, które leżą u podstaw oryginalnego narzędzia

• Transkrypcja

Stosunkowo wierne oddanie pierwowzoru przy zachowaniu 
ekwiwalencji zawartości i formy

Drwal, 1995

Adaptacja narzędzi
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Badania kompetencji językowych



• Priorytet: zachowanie trafności treściowej i teoretycznej wyjściowego konstruktu

• Konieczny wybór cech związanych z formą i treścią materiału bodźcowego

• Bliskość funkcjonalna oryginałowi

• Które cechy są kluczowe? 

• Jaką rangę mają poszczególne cechy?

• Trudny wybór: mierzymy zachowania mające być wskaźnikiem 

złożonych procesów poznawczych!

Parafraza
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• Prośba o wskazanie brakującej litery

Le (?) yrosła

Bie (?) zyzszcąc – pla (?) zasami

Badania przetwarzania językowego



• zachowanie struktury oryginalnych pozycji testowych

* długość i liczba słów

• zbalansowanie pozycji testowych pod względem frekwencji leksykalnej 
z wersją oryginalną

• zbalansowanie pozycji testowych pod względem trudności 
z wersją oryginalną

• dobre własności psychometryczne pozycji testowych i całej podskali

Założenia



- ze względów technicznych brakującą literą nie może być literą 

diakrytyczną (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) 

- w języku polskim czasowniki w bezokoliczniku kończą się na literę ć, więc 

nie mogliśmy użyć tego typu wyrazów jako pozycji testowych w tym 

zadaniu

Brakujące litery → wyzwania



- wygenerowanie par słów, zestawów 3 i 4 słów na zasadzie par 

minimalnych, np.

bosa, fosa, kosa, rosa; 

jad, gad, ład, wad; 

krem, kres, kred, kret; 

bój, ból, bór

Brakujące litery: procedura (1)



• wyrazy 1- i 2-sylabowe

• rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki

• 561 zestawów słów (frekwencja, wiek nauczenia się słowa (AoA), długość) 

→ pre-pilotaże  

• wykluczenie pozycji o alternatywnych rozwiązaniach
(+ sprawdzenie konkurujących słów w wikidanych)

np.

„jer”, „waka”

Brakujące litery: procedura (2)



• Pierwsza runda pre-pilotażu:

Poprawność 6.67% - 88.67%

• zespołowy dobór pozycji testowych

• wykluczenie słów potencjalnie nisko rozpoznawalnych

• wykluczenie par wyrazów, które tworzą słowo

• identyfikacja i zamiana słów o wysokiej trudności

Brakujące litery: procedura (3)



słó (_) adł

pi (_) ak

W prepilotażach 80% poprawności (prosty item!), 

ale...

Brakujące litery → napotkane problemy (1)



ka (_) ena

pa (_) iła

W prepilotażach 33% poprawności (trudny item!), ale…

konkurencyjna poprawna odpowiedź: S
(sena = Dop. l.p. od Sen, waluta używana  w Azji Południowo-
Wschodniej)

Brakujące litery → napotkane problemy (2)



Po 2 rundach pre-pilotażu:

32 pozycje do badania pilotażowego (12 pojedycznych + 

20 podwójnych)

Brakujące litery



• wybór pozycji testowych po pilotażu został oparty na danych psychometrycznych i
dopasowaniu naszej wersji do wersji oryginalnej (UK)

• usunięte zostały pozycje niedostatecznie mierzące wspólną wariancję (ładunek
czynnikowy < 0.40) i niedostatecznie dyskryminujące (parametr a z modelu 2PLM IRT
< 0.9)

• do selekcji pozycji testowych wybrano również pozycje najmocniej korelujące z
wykształceniem respondentów (korelacja tetrachoryczna) i mające te same własności
psychometryczne (no DIF) ze względu na płeć

• pozostałe pozycje testowe zostały dobrane tak, żeby były identyczne pod względem
struktury i jak najbardziej podobne do wersji brytyjskiej pod względem trudności

Wybór pozycji testowych



Wyniki pilotażu

korelacje r Pearsona  podtestu „brakujące litery” 
z pozostałymi testami

UK g verbal nonverbal
Verbal

analogies
Vocabulary

Missing letter

UK
0,71 0,79 0,46 0,47 0,35

Missing lettter 

PL
0,70 0,77 0,48 0,39 0,41



• Ekwiwalencja zawartości i formy adaptowanego narzędzia 
badającego kompetencje językowe wobec oryginału często nie 
jest możliwa.

• Priorytet: zachowanie trafności treściowej i teoretycznej 
wyjściowego konstruktu. 

• Uwzględnieni cech związanych z formą i treścią materiału 
bodźcowego w taki sposób, by był on jak najbardziej zbliżony 
funkcjonalnie do oryginału. 

• Decyzje które z tych cech są kluczowe i w jakiej kolejności.

Podsumowanie



Polska adaptacja testu Pathfinder została zrealizowana ze środków grantowych NCN z 
konkursu Opus: Style odpowiedzi w danych samoopisowych: konsekwencje, sposoby 
zapobiegania, źródła (2019/33/B/HS6/00937), kierowanego przez Prof. Artura Pokropka
i realizowanego w IFiS PAN.

Dziękujemy również autorom oryginalnej wersji brytyjskiej, zespołowi kierowanemu przez 
dr Kaili Rimfeld z University College London oraz Nicowi Shakeshaftowi z Quodit Ltd.

Podziękowania (1)



Dziękujemy dr Marii Zajączkowskiej za jej uwagi do kolejnych 

polskich wersji zadań językowych oraz uczestnikom badań 

przedpilotażowych.

Podziękowania (2)



- Co jest dobrą praktyką w tłumaczeniu kwestionariuszy 

międzykrajowych?

- Jak sproceduralizować dobre praktyki dotyczące tłumaczeń 

narzędzi badawczych?

- Jak wykorzystać szanse związane z badaniami online 

(np. szeroki zasięg) i zminimalizować ich ryzyka (np. nieuważne 

odpowiedzi, niereprezentatywne próby)?

Dyskusja


