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WPROWADZENIE

Prawdopodobnie artyku  ten nie powsta by, gdyby nie coraz cz ciej pojawiaj ce 
si  w pracach m odych naukowców sformu owania typu: „testowana hipoteza okaza a 
si  prawdziwa”, „hipoteza zerowa zosta a pozytywnie zweryfikowana”, „mo na wi c 
przyj , e weryfikowana hipoteza H0 jest prawdziwa”. Tego rodzaju sformu owania, 
b d ce cz sto konkluzj  przeprowadzonych bada  empirycznych, s  dla statystyka 
trudne do zaakceptowania. Odnosi si  to w szczególno ci do hipotez statystycznych, ale 
nie wy cznie. Strategie weryfikacji hipotez w badaniach naukowych i w yciu codzien-
nym, stanowi ce przedmiot zainteresowania filozofów i psychologów, rzadko zawieraj  
mo liwo  przes dzania o tym, e weryfikowana hipoteza jest prawdziwa1.

Celem tego opracowania jest przypomnienie zasad statystycznej teorii weryfikacji 
hipotez, wzbogacenie jej interpretacji, a tak e pokazanie logicznej zgodno ci, jaka 
istnieje mi dzy decyzjami podejmowanymi w procesie testowania hipotez naukowych 
i statystycznych. Przez hipotezy naukowe b dziemy rozumieli przypuszczenia o cha-
rakterze uniwersalnym (globalnym), wywodz ce si  z odpowiedniej teorii. Hipoteza 
statystyczna natomiast, rozumiana b dzie jako przypuszczenie dotycz ce szczegó owych 
kwestii odnosz cych si  do ci le zdefiniowanej populacji, które zweryfikowa  mo na 
w oparciu o prób  losow  reprezentuj c  t  populacj .

W zagadnieniach ekonomicznych, podobnie jak w socjologii, psychologii, medy-
cynie, poprawna interpretacja wyników weryfikacji hipotez jest wa na, gdy  dostar-
cza przes anek do podejmowania decyzji odnosz cych si  do ca ych, nieraz bardzo 

1 Interesuj ce omówienie pogl dów filozofów i psychologów na weryfikacj  hipotez, jako na element 
poznania naukowego mo na znale  m.in. w pracach D.J. Glass i N. Hall [2008], J. Klayman i Y. Ha [1987], 
K.Popper [1995].
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du ych populacji, o których badacz wypowiada si  na podstawie informacji zawartych 
w próbie. Bior c pod uwag  to, e próba stanowi zwykle niedu  frakcj  populacji 
(u amek procenta lub promila), wa ne jest zarówno zastosowanie w a ciwej procedury 
weryfikacji hipotez, jak i poprawne zinterpretowanie jej wyników.

1. DOWODZENIE PRZEZ ZAPRZECZENIE (DOWODZENIE NIEPRAWDZIWO CI HIPOTEZY)

W statystycznej teorii weryfikacji hipotez, której twórcami s  E.S. Pearson 
i J. Neyman, sprawdzan  hipotez  nazywa si  hipotez  zerow  i oznacza si  przez H0. 
Równolegle formu uje si  konkurencyjn  wobec niej tzw. hipotez  alternatywn  (H1), 
która w przeciwie stwie do hipotezy zerowej ma najcz ciej charakter z o ony. Oznacza 
to, e hipoteza alternatywna nie okre la jednej warto ci parametru populacji, którego 
dotyczy wnioskowanie, lecz dopuszcza ró ne jego warto ci, inne od tej, któr  zawiera 
hipoteza zerowa. Na przyk ad: hipoteza zerowa stwierdza, e wspó czynnik korelacji 
mi dzy dwiema cechami w populacji jest równy zero, a hipoteza alternatywna g osi, 
e wspó czynnik ten jest wi kszy od zera (czyli przyj  mo e jedn  z niesko czonej 

liczby warto ci wi kszych od zera, lecz nie równ  zero). Mimo e hipotez  sprawdzan  
(testowan ) jest hipoteza zerowa, to formu owana jest ona w taki sposób, aby dowie  
jej nieprawdziwo ci. Jest to jedna z kluczowych kwestii w dobrym rozumieniu teorii 
wnioskowania statystycznego. Aby dowie  istnienia statystycznie istotnej korelacji 
mi dzy dwiema cechami, stawia si  hipotez , e wspó czynnik korelacji mi dzy tymi 
cechami jest równy zero. Odrzucenie tej hipotezy (stwierdzenie jej nieprawdziwo ci) sta-
nowi statystyczny dowód na to, e mi dzy badanymi cechami istnieje istotna zale no  
korelacyjna. Podobnie jest w przypadku hipotez nieparametrycznych, odnosz cych si  
nie do parametrów, lecz pewnych atrybutów populacji. Aby dowie , e mi dzy dwiema 
cechami w populacji istnieje wspó zale no , sprawdzan  hipotez  formu uje si  na 
zasadzie zaprzeczenia, tj. e analizowane cechy s  niezale ne. Tak e tutaj odrzucenie 
sprawdzanej hipotezy w oparciu o wynik próby losowej b dzie statystycznym dowodem 
na to, e cechy te s  zale ne. Zanim omówimy powody takiego post powania (pkt 2), 
wyja nijmy najpierw, co w a ciwie oznacza odrzucenie hipotezy i dlaczego decyzj  t  
traktujemy jako dowód statystyczny nieprawdziwo ci hipotezy zerowej.

Procedura weryfikacji hipotez statystycznych zak ada, e hipoteza zerowa jest dot d 
prawdziwa, dopóki nie znajd  si  silne przes anki ka ce w tpi  w jej prawdziwo 2. 
Jedynym ród em mo liwych przes anek mog  by  – w klasycznym uj ciu – informacje 
pochodz ce z próby losowej. Odrzucenie testowanej hipotezy nast puje wówczas, gdy 
bardzo ma e jest prawdopodobie stwo wyst pienia (realizacji) zaobserwowanej próby, 
przy za o eniu e prawdziwa jest hipoteza zerowa. Na przyk ad, je eli hipoteza H0 
g osi, e w populacji redni wzrost osób wynosi 177 cm, a z próby losowej uzyskano 
redni wzrost 155 cm, to mo emy albo przyj , e zrealizowa o si  zdarzenie o bardzo 

ma ym prawdopodobie stwie (wylosowano nietypow  prób  zdominowan  przez naj-

2 A null hypothesis is regarded as valid unless the evidence suggests that it is not true, J. Kmenta [1990], 
s. 112. Por. tak e Cz. Doma ski [1990].
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ni sze osoby z tej populacji), albo e hipoteza zerowa jest nieprawdziwa3. Je eli mieli-
by my uzna , e realizacja próby by a zdarzeniem o prawdopodobie stwie mniejszym 
od pewnego minimalnego a (np. 0,01), to sk onni jeste my raczej odrzuci  hipotez  
zerow , czyli stwierdzi , e jest nieprawdziwa. Podejmuj c decyzj  o odrzuceniu H0 
mo emy jednak pope ni  b d, gdy hipoteza ta b dzie w rzeczywisto ci prawdziwa. Na 
szcz cie znamy prawdopodobie stwo pope nienia takiego b du. Odrzucenie spraw-
dzanej hipotezy, gdy jest ona prawdziwa, oznacza, e zrealizowa a si  próba losowa 
o prawdopodobie stwie mniejszym od a. Je eli a = 0,01, to próba taka zdarza  si  
b dzie nie cz ciej ni  rednio jeden raz na sto prób. Podejmuj c decyzj  o odrzuceniu 
(stwierdzeniu nieprawdziwo ci) hipotezy zerowej wiemy, z jakim prawdopodobie -
stwem mo e to by  decyzja b dna. Nie tylko znamy to prawdopodobie stwo, ale sami 
jego wielko  ustalamy. Pos ugujemy si  wi c procedur , która mo e by  zawodna 
z prawdopodobie stwem nie wi kszym ni  a. W a nie z tego powodu, i  w pe ni kon-
trolujemy prawdopodobie stwo podj cia b dnej decyzji, mamy prawo twierdzi , e 
odrzucenie hipotezy zerowej jest statystycznym dowodem jej nieprawdziwo ci, a tym 
samym prawdziwo ci hipotezy konkurencyjnej H1 (najcz ciej z o onej).

2. PRÓBA STATYSTYCZNA A PRAWDZIWO  TESTOWANEJ HIPOTEZY

Je eli zastosowanie testu statystycznego dla danego zbioru obserwacji w próbie nie 
prowadzi do odrzucenia hipotezy zerowej, to w a ciw  w tych okoliczno ciach decyzj  
jest stwierdzenie, e brak jest podstaw do odrzucenia H0. Innymi s owy – próba nie 
dostarczy a wystarczaj cych przes anek do odrzucenia sprawdzanej hipotezy. Z kolei 
brak przes anek do stwierdzenia nieprawdziwo ci hipotezy H0 nie oznacza dowodu na 
jej prawdziwo . W teorii wnioskowania statystycznego nie istnieje konkluzja o stwier-
dzeniu prawdziwo ci hipotezy zerowej, a jedynie o braku podstaw do uznania jej za 
nieprawdziw . Nie s  to kategorie to same4. Wyja nienie, dlaczego empiryczne bada-

3 Zauwa my, e im wi ksza liczebnie b dzie próba, a tak e im mniejsze rozproszenie (dyspersja) 
wzrostu osób w tej populacji, tym trudniej b dzie zaakceptowa  tak du e (22 cm) odchylenie redniej 
w próbie od redniej w populacji. Szczególnie warto tu zwróci  uwag  na znaczenie liczebno ci próby. 
Im wi ksza próba, tym mniej prawdopodobne jest wyst pienie du ej ró nicy mi dzy danym parametrem 
populacji a jego odpowiednikiem (estymatorem) w próbie. W codziennym my leniu nie zawsze relacj  t  
bierzemy pod uwag , staj c si  „niewra liwi na liczebno  próby” (ang. insensivity to sample size). A. Tversky 
i D. Kahneman [1974] oraz M.H. Bazerman i D. Moore [2009] ilustruj  to nast puj cym przyk adem: 
W pewny mie cie funkcjonuj  dwa szpitale. W wi kszym z nich rodzi si  dziennie oko o 45 noworodków, 
a w mniejszym – oko o 15 noworodków. Jak wiadomo, przeci tnie 50% noworodków jest p ci m skiej. Jednak 
rzeczywisty udzia  ch opców w ród noworodków jest ró ny ka dego dnia, bywa mniejszy lub wi kszy od 
50%. Przez jeden rok ka dy z tych szpitali notowa  dni, w których udzia  wzgl dny urodzonych ch opców 
przekracza  60%. Na pytanie, który ze szpitali zanotowa  wi cej takich dni w roku, pada cz sto odpowied , 
e szpitale te zanotowa y w przybli eniu t  sama liczb  dni. W rzeczywisto ci jednak, przy du ej liczbie 

urodzin (du ej liczebno ci próby) zdarzenie polegaj ce na znacznym odchyleniu proporcji w próbie (o 10 
pkt proc.) w stosunku do proporcji w populacji jest mniej prawdopodobne, ni  w przypadku ma ej liczby 
urodzin. Mniejszy szpital b dzie wi c rejestrowa  wi cej takich dni w roku.

4 W j z. angielskim do wyra enia tej my li u ywa si  powszechnie stwierdzenia absence of evidence is 
not evidence of absence. Brak dowodów (np. wspó zale no ci cech) nie jest dowodem braku (wspó zale no ci 
tych cech).
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nie nie mo e stanowi  podstawy do stwierdzenia prawdziwo ci testowanej hipotezy, 
ma podstawy logiczne, statystyczne i filozoficzne. Te ostatnie, jako e dotycz  sze-
rzej rozumianych hipotez (naukowych), zostan  zaprezentowane w odr bnym punkcie 
(pkt 3).

Logiczne uzasadnienie podanej wy ej tezy wymaga przypomnienia, e w procedurze 
weryfikacji hipotez statystycznych jednym z wa nych etapów jest przyj cie za o enia 
o prawdziwo ci hipotezy H0. Przy za o eniu, e sprawdzana hipoteza jest prawdziwa, 
nast puje obliczenie zarówno warto ci statystyki testowej, jak i wyznaczenie praw-
dopodobie stwa krytycznego (ang. p-value)5. Dopuszczenie mo liwo ci stwierdzenia 
prawdziwo ci hipotezy zerowej w wyniku zastosowania procedury testowania prowa-
dzi oby do nast puj cej sprzeczno ci logicznej. Najpierw zak ada si , e hipoteza H0 
jest prawdziwa, stosuje si  odpowiedni  procedur  testow , aby w jej efekcie doj  
do wniosku, e hipoteza H0 jest prawdziwa. Ale przecie  za o ono na wst pie, e jest 
prawdziwa! Warto wi c powtórzy , e:

a) logicznej sprzeczno ci unika si , gdy mo liwymi decyzjami w procesie wery-
fikacji hipotez s : albo odrzucenie sprawdzanej hipotezy, albo stwierdzenie o braku 
wystarczaj cych podstaw do jej odrzucenia;

b) rzeczywista u yteczno  testowania statystycznego przejawia si  przede wszyst-
kim w mo liwo ci stwierdzenia nieprawdziwo ci sprawdzanej hipotezy (odrzuceniu H0 
na rzecz konkurencyjnej hipotezy H1).

Statystyczne uzasadnienie niemo no ci stwierdzenia prawdziwo ci hipotezy zerowej 
brzmi najbardziej przekonuj co w ogólniejszym kontek cie wnioskowania statystycz-
nego. Odwo amy si  tu w szczególno ci do estymacji przedzia owej. Zwró my uwag , 
e w wi kszo ci testów parametrycznych okre lona statystyka testowa s u y tak e do 

konstrukcji przedzia u ufno ci dla parametru populacji q, którego dotyczy wniosko-
wanie. Informacje uzyskane z próby pozwalaj  zarówno obliczy  warto  statystyki 
testowej, jak i skonstruowa  odpowiedni przedzia  ufno ci dla q. Je eli w wyniku testo-
wania hipotezy zerowej otrzymano warto  statystyki le c  poza obszarem krytycz-
nym, a wi c stwierdzono brak podstaw do odrzucenia H0 na poziomie istotno ci a, to 
w kontek cie estymacji oznacza to, e z du ym prawdopodobie stwem (1 – a) parametr q 
mie ci si  w przedziale zawieraj cym warto  hipotetyczn  q0 (tj. warto  parame-
tru q wyspecyfikowan  w hipotezie zerowej). Innymi s owy oznacza to, e z du ym 
prawdopodobie stwem mo na twierdzi , e jedn  z mo liwych warto ci nieznanego 
parametru populacji q jest q0. Nie jest ona jedyn  warto ci  (co dawa oby podstawy 
do stwierdzenia, e udowodniono prawdziwo  H0 : q = q0), a zaledwie jedn  z nie-
sko czonej liczby warto ci mieszcz cych si  w przedziale ufno ci dla q. Zilustrujemy 
to ni ej prostym przyk adem.

Przyk ad 1.
Przyjmijmy, e w populacji o rozk adzie normalnym, w której odchylenie stan-

dardowe (s) wynosi 4, nieznana jest warto  rednia m. W oparciu o losow  prób  
n = 16 elementów, z której obliczono redni  ,X 11=r^ h  nale y na poziomie istotno ci 

5 Przez prawdopodobie stwo krytyczne rozumie si  najmniejsz  warto  poziomu istotno ci, na którym 
mo e by  odrzucona hipoteza zerowa.
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a = 0,10 zweryfikowa  hipotez , e rednia w populacji m jest równa 10. Hipotezy 
zerow  i alternatywn  sformu owano nast puj co:
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oznacza on, e z prawdopodobie stwem 90% mo na twierdzi , i  nieznana rednia 
w populacji m zawiera si  w przedziale (9,36; 12,64) i e prawdziwa warto  tej red-
niej mo e by  dowoln  liczb  z tego przedzia u. Mo e to by  tak e warto  10 (uj ta 
w sprawdzanej hipotezie), ale nie jest ona jedyn  mo liw  warto ci . A skoro nie 
jedyn , to nie mo emy twierdzi , e wskazana w hipotezie warto  jest prawdziwa, 
gdy  wyklucza oby to prawdziwo  jakiejkolwiek innej warto ci z przedzia u (9,36; 
12,64).

G ównym powodem tego, e wynik z próby losowej nie rozstrzyga o prawdziwo-
ci hipotezy okre laj cej konkretn  warto  parametru populacji jest niedoskona o  

mechanizmu losowania6. Ka da technika losowania jest obci ona b dem losowa-
nia, sprawiaj cym e uzyskana próba prawie nigdy nie jest doskona  reprezentacj  
populacji. Wynik z próby, który prowadzi do stwierdzenia braku podstaw do odrzuce-
nia sprawdzanej hipotezy statystycznej, nie jest dowodem prawdziwo ci tej hipotezy. 
Analogiczne do tego rozumowanie jest szeroko stosowane tak e w odniesieniu do 
hipotez naukowych.

3. FALSYFIKACJA HIPOTEZ NAUKOWYCH

Przedstawiona wy ej w pkt 1 i 2 interpretacja procedury testowania hipotez staty-
stycznych jest zgodna z zasadami stosowanymi w odniesieniu do hipotez naukowych. 

6 Szerzej o naturze b du losowania por. M. Szreder [2010], s. 170-173.
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W obu przypadkach wa na jest mo liwo  stwierdzenia nieprawdziwo ci weryfikowanej 
hipotezy, mo liwo  jej obalenia. E. Babbie w ksi ce pt. Badania spo eczne w praktyce 
pisze: „Ka da znacz ca hipoteza musi by  obalalna. Je eli nie jeste  w stanie okre-
li , jakie odkrycia empiryczne stanowi yby zaprzeczenie twojej hipotezy, nie jest to 

prawdziwa hipoteza w naukowym znaczeniu tego s owa” (E. Babbie [2004], s. 474). 
W obu te  przypadkach – hipotez statystycznych i hipotez naukowych – podkre la si  
niemo no  udowodnienia prawdziwo ci hipotezy na podstawie cz stkowych (próbko-
wych) danych empirycznych. „ adna liczba bia ych ab dzi nie ustala tego, e wszystkie 
ab dzie s  bia e” – pisze Karl Popper [1995], s. 1217. I dalej dodaje: „Gdy mówimy, 
e nasza wiedza nie jest pewna, mamy na my li tylko to, e nigdy nie mo emy by  

pewni, czy nasze przypuszczenia s  prawdziwe. Gdy stwierdzamy, e hipoteza nie 
jest prawdziwa lub przynajmniej e nie wydaje si  stanowi  lepszego przybli enia do 
prawdy ni  jej konkurentki, mo emy j  odrzuci . Hipotezy nigdy nie s  weryfikowalne, 
mo na je jednak sfalsyfikowa . Mo na je krytykowa  i sprawdza ” (K. Popper [ 1995], 
s. 226). Termin „sfalsyfikowa ” oznacza wykaza  lub ustali  nieprawdziwo  (fa szy-
wo ) hipotezy. Formu owanie pewnych hipotez, obalanie niektórych z nich i na tej 
podstawie stawianie nowych – to jedna z dróg poznania naukowego.

Oczywi cie, obserwacje empiryczne (tak e statystyczne) mog  potwierdza  pewne 
hipotezy lub je wspiera , ale znaczenie takiego faktu jest dla nauki mniejsze ni  wyka-
zanie nieprawdziwo ci hipotezy. W codziennym yciu bywa odmiennie. Staramy si  
niekiedy poszukiwa  faktów lub interpretowa  je w taki sposób, aby potwierdza y 
nasze pierwotne aprioryczne przekonania (nasze hipotezy). Zjawisko to nazywane jest 
„pozytywnym testowaniem hipotez” (ang. positive hypothesis testing) i ci le czone 
jest z tzw. b dem konfirmacji (ang. confirmation bias), por. M.H. Bazerman, D. Moore 
[2009], s. 8-9. B d ten polega na poszukiwaniu i przetwarzaniu tych informacji, które 
potwierdzaj  postawion  hipotez , z jednoczesnym pomniejszaniem znaczenia obserwa-
cji, które hipotezie tej przecz . W dzia alno ci naukowej tego typu sk onno  prowadzi  
mo e do nierzetelnych lub fa szywych wyników. Analogi  z zakresu wnioskowania 
statystycznego by oby post powanie, którego celem jest zwi kszanie liczebno ci próby 
dla wzmocnienia si y argumentacji o prawdziwo ci hipotezy zerowej. Tymczasem, jak 
stwierdzili my wcze niej, nawet przy bardzo du ej próbie nie da si  wykaza  prawdzi-
wo ci sprawdzanej hipotezy, a jedynie pokaza , i  próba wspiera t  hipotez  (nie daje 
przes anek do jej odrzucenia). Statystyk, filozof, psycholog – wszyscy oni zainteresowani 
s  takim formu owaniem hipotez, których fa szywo  mo na udowodni  materia em 
empirycznym i w ten sposób potwierdzi  hipotez  konkurencyjn  (alternatywn ).
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