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WPROWADZENIE

Prawdopodobnie artykuï ten nie powstaïby, gdyby nie coraz czÚĂciej pojawiajÈce
siÚ w pracach mïodych naukowców sformuïowania typu: „testowana hipoteza okazaïa
siÚ prawdziwa”, „hipoteza zerowa zostaïa pozytywnie zweryfikowana”, „moĝna wiÚc
przyjÈÊ, ĝe weryfikowana hipoteza H0 jest prawdziwa”. Tego rodzaju sformuïowania,
bÚdÈce czÚsto konkluzjÈ przeprowadzonych badañ empirycznych, sÈ dla statystyka
trudne do zaakceptowania. Odnosi siÚ to w szczególnoĂci do hipotez statystycznych, ale
nie wyïÈcznie. Strategie weryfikacji hipotez w badaniach naukowych i w ĝyciu codziennym, stanowiÈce przedmiot zainteresowania filozofów i psychologów, rzadko zawierajÈ
moĝliwoĂÊ przesÈdzania o tym, ĝe weryfikowana hipoteza jest prawdziwa1.
Celem tego opracowania jest przypomnienie zasad statystycznej teorii weryfikacji
hipotez, wzbogacenie jej interpretacji, a takĝe pokazanie logicznej zgodnoĂci, jaka
istnieje miÚdzy decyzjami podejmowanymi w procesie testowania hipotez naukowych
i statystycznych. Przez hipotezy naukowe bÚdziemy rozumieli przypuszczenia o charakterze uniwersalnym (globalnym), wywodzÈce siÚ z odpowiedniej teorii. Hipoteza
statystyczna natomiast, rozumiana bÚdzie jako przypuszczenie dotyczÈce szczegóïowych
kwestii odnoszÈcych siÚ do ĂciĂle zdefiniowanej populacji, które zweryfikowaÊ moĝna
w oparciu o próbÚ losowÈ reprezentujÈcÈ tÚ populacjÚ.
W zagadnieniach ekonomicznych, podobnie jak w socjologii, psychologii, medycynie, poprawna interpretacja wyników weryfikacji hipotez jest waĝna, gdyĝ dostarcza przesïanek do podejmowania decyzji odnoszÈcych siÚ do caïych, nieraz bardzo
1 InteresujÈce omówienie poglÈdów filozofów i psychologów na weryfikacjÚ hipotez, jako na element
poznania naukowego moĝna znaleěÊ m.in. w pracach D.J. Glass i N. Hall [2008], J. Klayman i Y. Ha [1987],
K.Popper [1995].
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duĝych populacji, o których badacz wypowiada siÚ na podstawie informacji zawartych
w próbie. BiorÈc pod uwagÚ to, ĝe próba stanowi zwykle nieduĝÈ frakcjÚ populacji
(uïamek procenta lub promila), waĝne jest zarówno zastosowanie wïaĂciwej procedury
weryfikacji hipotez, jak i poprawne zinterpretowanie jej wyników.
1. DOWODZENIE PRZEZ ZAPRZECZENIE (DOWODZENIE NIEPRAWDZIWO¥CI HIPOTEZY)

W statystycznej teorii weryfikacji hipotez, której twórcami sÈ E.S. Pearson
i J. Neyman, sprawdzanÈ hipotezÚ nazywa siÚ hipotezÈ zerowÈ i oznacza siÚ przez H0.
Równolegle formuïuje siÚ konkurencyjnÈ wobec niej tzw. hipotezÚ alternatywnÈ (H1),
która w przeciwieñstwie do hipotezy zerowej ma najczÚĂciej charakter zïoĝony. Oznacza
to, ĝe hipoteza alternatywna nie okreĂla jednej wartoĂci parametru populacji, którego
dotyczy wnioskowanie, lecz dopuszcza róĝne jego wartoĂci, inne od tej, którÈ zawiera
hipoteza zerowa. Na przykïad: hipoteza zerowa stwierdza, ĝe wspóïczynnik korelacji
miÚdzy dwiema cechami w populacji jest równy zero, a hipoteza alternatywna gïosi,
ĝe wspóïczynnik ten jest wiÚkszy od zera (czyli przyjÈÊ moĝe jednÈ z nieskoñczonej
liczby wartoĂci wiÚkszych od zera, lecz nie równÈ zero). Mimo ĝe hipotezÈ sprawdzanÈ
(testowanÈ) jest hipoteza zerowa, to formuïowana jest ona w taki sposób, aby dowieĂÊ
jej nieprawdziwoĂci. Jest to jedna z kluczowych kwestii w dobrym rozumieniu teorii
wnioskowania statystycznego. Aby dowieĂÊ istnienia statystycznie istotnej korelacji
miÚdzy dwiema cechami, stawia siÚ hipotezÚ, ĝe wspóïczynnik korelacji miÚdzy tymi
cechami jest równy zero. Odrzucenie tej hipotezy (stwierdzenie jej nieprawdziwoĂci) stanowi statystyczny dowód na to, ĝe miÚdzy badanymi cechami istnieje istotna zaleĝnoĂÊ
korelacyjna. Podobnie jest w przypadku hipotez nieparametrycznych, odnoszÈcych siÚ
nie do parametrów, lecz pewnych atrybutów populacji. Aby dowieĂÊ, ĝe miÚdzy dwiema
cechami w populacji istnieje wspóïzaleĝnoĂÊ, sprawdzanÈ hipotezÚ formuïuje siÚ na
zasadzie zaprzeczenia, tj. ĝe analizowane cechy sÈ niezaleĝne. Takĝe tutaj odrzucenie
sprawdzanej hipotezy w oparciu o wynik próby losowej bÚdzie statystycznym dowodem
na to, ĝe cechy te sÈ zaleĝne. Zanim omówimy powody takiego postÚpowania (pkt 2),
wyjaĂnijmy najpierw, co wïaĂciwie oznacza odrzucenie hipotezy i dlaczego decyzjÚ tÚ
traktujemy jako dowód statystyczny nieprawdziwoĂci hipotezy zerowej.
Procedura weryfikacji hipotez statystycznych zakïada, ĝe hipoteza zerowa jest dotÈd
prawdziwa, dopóki nie znajdÈ siÚ silne przesïanki kaĝÈce wÈtpiÊ w jej prawdziwoĂÊ2.
Jedynym ěródïem moĝliwych przesïanek mogÈ byÊ – w klasycznym ujÚciu – informacje
pochodzÈce z próby losowej. Odrzucenie testowanej hipotezy nastÚpuje wówczas, gdy
bardzo maïe jest prawdopodobieñstwo wystÈpienia (realizacji) zaobserwowanej próby,
przy zaïoĝeniu ĝe prawdziwa jest hipoteza zerowa. Na przykïad, jeĝeli hipoteza H0
gïosi, ĝe w populacji Ăredni wzrost osób wynosi 177 cm, a z próby losowej uzyskano
Ăredni wzrost 155 cm, to moĝemy albo przyjÈÊ, ĝe zrealizowaïo siÚ zdarzenie o bardzo
maïym prawdopodobieñstwie (wylosowano nietypowÈ próbÚ zdominowanÈ 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. takĝe Cz. Domañski [1990].
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niĝsze osoby z tej populacji), albo ĝe hipoteza zerowa jest nieprawdziwa3. Jeĝeli mielibyĂmy uznaÊ, ĝe realizacja próby byïa zdarzeniem o prawdopodobieñstwie mniejszym
od pewnego minimalnego a (np. 0,01), to skïonni jesteĂmy raczej odrzuciÊ hipotezÚ
zerowÈ, czyli stwierdziÊ, ĝe jest nieprawdziwa. PodejmujÈc decyzjÚ o odrzuceniu H0
moĝemy jednak popeïniÊ bïÈd, gdy hipoteza ta bÚdzie w rzeczywistoĂci prawdziwa. Na
szczÚĂcie znamy prawdopodobieñstwo popeïnienia takiego bïÚdu. Odrzucenie sprawdzanej hipotezy, gdy jest ona prawdziwa, oznacza, ĝe zrealizowaïa siÚ próba losowa
o prawdopodobieñstwie mniejszym od a. Jeĝeli a = 0,01, to próba taka zdarzaÊ siÚ
bÚdzie nie czÚĂciej niĝ Ărednio jeden raz na sto prób. PodejmujÈc decyzjÚ o odrzuceniu
(stwierdzeniu nieprawdziwoĂci) hipotezy zerowej wiemy, z jakim prawdopodobieñstwem moĝe to byÊ decyzja bïÚdna. Nie tylko znamy to prawdopodobieñstwo, ale sami
jego wielkoĂÊ ustalamy. Posïugujemy siÚ wiÚc procedurÈ, która moĝe byÊ zawodna
z prawdopodobieñstwem nie wiÚkszym niĝ a. WïaĂnie z tego powodu, iĝ w peïni kontrolujemy prawdopodobieñstwo podjÚcia bïÚdnej decyzji, mamy prawo twierdziÊ, ĝe
odrzucenie hipotezy zerowej jest statystycznym dowodem jej nieprawdziwoĂci, a tym
samym prawdziwoĂci hipotezy konkurencyjnej H1 (najczÚĂciej zïoĝonej).
2. PRÓBA STATYSTYCZNA A PRAWDZIWO¥m TESTOWANEJ HIPOTEZY

Jeĝeli zastosowanie testu statystycznego dla danego zbioru obserwacji w próbie nie
prowadzi do odrzucenia hipotezy zerowej, to wïaĂciwÈ w tych okolicznoĂciach decyzjÈ
jest stwierdzenie, ĝe brak jest podstaw do odrzucenia H0. Innymi sïowy – próba nie
dostarczyïa wystarczajÈcych przesïanek do odrzucenia sprawdzanej hipotezy. Z kolei
brak przesïanek do stwierdzenia nieprawdziwoĂci hipotezy H0 nie oznacza dowodu na
jej prawdziwoĂÊ. W teorii wnioskowania statystycznego nie istnieje konkluzja o stwierdzeniu prawdziwoĂci hipotezy zerowej, a jedynie o braku podstaw do uznania jej za
nieprawdziwÈ. Nie sÈ to kategorie toĝsame4. WyjaĂnienie, dlaczego empiryczne bada3 Zauwaĝmy, ĝe im wiÚksza liczebnie bÚdzie próba, a takĝe im mniejsze rozproszenie (dyspersja)
wzrostu osób w tej populacji, tym trudniej bÚdzie zaakceptowaÊ tak duĝe (22 cm) odchylenie Ăredniej
w próbie od Ăredniej w populacji. Szczególnie warto tu zwróciÊ uwagÚ na znaczenie liczebnoĂci próby.
Im wiÚksza próba, tym mniej prawdopodobne jest wystÈpienie duĝej róĝnicy miÚdzy danym parametrem
populacji a jego odpowiednikiem (estymatorem) w próbie. W codziennym myĂleniu nie zawsze relacjÚ tÚ
bierzemy pod uwagÚ, stajÈc siÚ „niewraĝliwi na liczebnoĂÊ próby” (ang. insensivity to sample size). A. Tversky
i D. Kahneman [1974] oraz M.H. Bazerman i D. Moore [2009] ilustrujÈ to nastÚpujÈcym przykïadem:
W pewny mieĂcie funkcjonujÈ dwa szpitale. W wiÚkszym z nich rodzi siÚ dziennie okoïo 45 noworodków,
a w mniejszym – okoïo 15 noworodków. Jak wiadomo, przeciÚtnie 50% noworodków jest pïci mÚskiej. Jednak
rzeczywisty udziaï chïopców wĂród noworodków jest róĝny kaĝdego dnia, bywa mniejszy lub wiÚkszy od
50%. Przez jeden rok kaĝdy z tych szpitali notowaï dni, w których udziaï wzglÚdny urodzonych chïopców
przekraczaï 60%. Na pytanie, który ze szpitali zanotowaï wiÚcej takich dni w roku, pada czÚsto odpowiedě,
ĝe szpitale te zanotowaïy w przybliĝeniu tÚ sama liczbÚ dni. W rzeczywistoĂci jednak, przy duĝej liczbie
urodzin (duĝej liczebnoĂci próby) zdarzenie polegajÈce na znacznym odchyleniu proporcji w próbie (o 10
pkt proc.) w stosunku do proporcji w populacji jest mniej prawdopodobne, niĝ w przypadku maïej liczby
urodzin. Mniejszy szpital bÚdzie wiÚc rejestrowaï wiÚcej takich dni w roku.
4 W jÚz. angielskim do wyraĝenia tej myĂli uĝywa siÚ powszechnie stwierdzenia absence of evidence is
not evidence of absence. Brak dowodów (np. wspóïzaleĝnoĂci cech) nie jest dowodem braku (wspóïzaleĝnoĂci
tych cech).
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nie nie moĝe stanowiÊ podstawy do stwierdzenia prawdziwoĂci testowanej hipotezy,
ma podstawy logiczne, statystyczne i filozoficzne. Te ostatnie, jako ĝe dotyczÈ szerzej rozumianych hipotez (naukowych), zostanÈ zaprezentowane w odrÚbnym punkcie
(pkt 3).
Logiczne uzasadnienie podanej wyĝej tezy wymaga przypomnienia, ĝe w procedurze
weryfikacji hipotez statystycznych jednym z waĝnych etapów jest przyjÚcie zaïoĝenia
o prawdziwoĂci hipotezy H0. Przy zaïoĝeniu, ĝe sprawdzana hipoteza jest prawdziwa,
nastÚpuje obliczenie zarówno wartoĂci statystyki testowej, jak i wyznaczenie prawdopodobieñstwa krytycznego (ang. p-value)5. Dopuszczenie moĝliwoĂci stwierdzenia
prawdziwoĂci hipotezy zerowej w wyniku zastosowania procedury testowania prowadziïoby do nastÚpujÈcej sprzecznoĂci logicznej. Najpierw zakïada siÚ, ĝe hipoteza H0
jest prawdziwa, stosuje siÚ odpowiedniÈ procedurÚ testowÈ, aby w jej efekcie dojĂÊ
do wniosku, ĝe hipoteza H0 jest prawdziwa. Ale przecieĝ zaïoĝono na wstÚpie, ĝe jest
prawdziwa! Warto wiÚc powtórzyÊ, ĝe:
a) logicznej sprzecznoĂci unika siÚ, gdy moĝliwymi decyzjami w procesie weryfikacji hipotez sÈ: albo odrzucenie sprawdzanej hipotezy, albo stwierdzenie o braku
wystarczajÈcych podstaw do jej odrzucenia;
b) rzeczywista uĝytecznoĂÊ testowania statystycznego przejawia siÚ przede wszystkim w moĝliwoĂci stwierdzenia nieprawdziwoĂci sprawdzanej hipotezy (odrzuceniu H0
na rzecz konkurencyjnej hipotezy H1).
Statystyczne uzasadnienie niemoĝnoĂci stwierdzenia prawdziwoĂci hipotezy zerowej
brzmi najbardziej przekonujÈco w ogólniejszym kontekĂcie wnioskowania statystycznego. Odwoïamy siÚ tu w szczególnoĂci do estymacji przedziaïowej. ZwróÊmy uwagÚ,
ĝe w wiÚkszoĂci testów parametrycznych okreĂlona statystyka testowa sïuĝy takĝe do
konstrukcji przedziaïu ufnoĂci dla parametru populacji q, którego dotyczy wnioskowanie. Informacje uzyskane z próby pozwalajÈ zarówno obliczyÊ wartoĂÊ statystyki
testowej, jak i skonstruowaÊ odpowiedni przedziaï ufnoĂci dla q. Jeĝeli w wyniku testowania hipotezy zerowej otrzymano wartoĂÊ statystyki leĝÈcÈ poza obszarem krytycznym, a wiÚc stwierdzono brak podstaw do odrzucenia H0 na poziomie istotnoĂci a, to
w kontekĂcie estymacji oznacza to, ĝe z duĝym prawdopodobieñstwem (1 – a) parametr q
mieĂci siÚ w przedziale zawierajÈcym wartoĂÊ hipotetycznÈ q0 (tj. wartoĂÊ parametru q wyspecyfikowanÈ w hipotezie zerowej). Innymi sïowy oznacza to, ĝe z duĝym
prawdopodobieñstwem moĝna twierdziÊ, ĝe jednÈ z moĝliwych wartoĂci nieznanego
parametru populacji q jest q0. Nie jest ona jedynÈ wartoĂciÈ (co dawaïoby podstawy
do stwierdzenia, ĝe udowodniono prawdziwoĂÊ H0 : q = q0), a zaledwie jednÈ z nieskoñczonej liczby wartoĂci mieszczÈcych siÚ w przedziale ufnoĂci dla q. Zilustrujemy
to niĝej prostym przykïadem.
Przykïad 1.
Przyjmijmy, ĝe w populacji o rozkïadzie normalnym, w której odchylenie standardowe (s) wynosi 4, nieznana jest wartoĂÊ Ărednia m. W oparciu o losowÈ próbÚ
r = 11 h, naleĝy na poziomie istotnoĂci
n = 16 elementów, z której obliczono ĂredniÈ ^ X
5 Przez prawdopodobieñstwo krytyczne rozumie siÚ najmniejszÈ wartoĂÊ poziomu istotnoĂci, na którym
moĝe byÊ odrzucona hipoteza zerowa.
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a = 0,10 zweryfikowaÊ hipotezÚ, ĝe Ărednia w populacji m jest równa 10. Hipotezy
zerowÈ i alternatywnÈ sformuïowano nastÚpujÈco:
H 0 : n = 10
H 1 : n ! 10
WartoĂÊ odpowiedniej statystyki testowej Z, obliczona przy zaïoĝeniu prawdziwoĂci
hipotezy zerowej, równa siÚ:
Z=

r -n
X
11 - 10
$ 4 = 1.
v $ n=
4

WartoĂÊ ta nie mieĂci siÚ w obszarze krytycznym (–¥, –1,64) È (1,64, +¥), stÈd
wïaĂciwÈ decyzjÈ jest stwierdzenie o braku podstaw do odrzucenia hipotezy H0.
Dlaczego nie jest to toĝsame z uznaniem hipotezy zerowej za prawdziwÈ? PrezentujÈc
uzyskany wynik z próby w kontekĂcie estymacji przedziaïowej:
r - za $ v # n # X
r + za $ v 0 = 1 - a
P&X
2
2
n
n
4
4
11 - 1,64 $ 4 # n # 11 + 1,64 $ 4
9,36 # n # 12,64
oznacza on, ĝe z prawdopodobieñstwem 90% moĝna twierdziÊ, iĝ nieznana Ărednia
w populacji m zawiera siÚ w przedziale (9,36; 12,64) i ĝe prawdziwa wartoĂÊ tej Ăredniej moĝe byÊ dowolnÈ liczbÈ z tego przedziaïu. Moĝe to byÊ takĝe wartoĂÊ 10 (ujÚta
w sprawdzanej hipotezie), ale nie jest ona jedynÈ moĝliwÈ wartoĂciÈ. A skoro nie
jedynÈ, to nie moĝemy twierdziÊ, ĝe wskazana w hipotezie wartoĂÊ jest prawdziwa,
gdyĝ wykluczaïoby to prawdziwoĂÊ jakiejkolwiek innej wartoĂci z przedziaïu (9,36;
12,64).
Gïównym powodem tego, ĝe wynik z próby losowej nie rozstrzyga o prawdziwoĂci hipotezy okreĂlajÈcej konkretnÈ wartoĂÊ parametru populacji jest niedoskonaïoĂÊ
mechanizmu losowania6. Kaĝda technika losowania jest obciÈĝona bïÚdem losowania, sprawiajÈcym ĝe uzyskana próba prawie nigdy nie jest doskonaïÈ reprezentacjÈ
populacji. Wynik z próby, który prowadzi do stwierdzenia braku podstaw do odrzucenia sprawdzanej hipotezy statystycznej, nie jest dowodem prawdziwoĂci tej hipotezy.
Analogiczne do tego rozumowanie jest szeroko stosowane takĝe w odniesieniu do
hipotez naukowych.
3. FALSYFIKACJA HIPOTEZ NAUKOWYCH

Przedstawiona wyĝej w pkt 1 i 2 interpretacja procedury testowania hipotez statystycznych jest zgodna z zasadami stosowanymi w odniesieniu do hipotez naukowych.
6

Szerzej o naturze bïÚdu losowania por. M. Szreder [2010], s. 170-173.
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W obu przypadkach waĝna jest moĝliwoĂÊ stwierdzenia nieprawdziwoĂci weryfikowanej
hipotezy, moĝliwoĂÊ jej obalenia. E. Babbie w ksiÈĝce pt. Badania spoïeczne w praktyce
pisze: „Kaĝda znaczÈca hipoteza musi byÊ obalalna. Jeĝeli nie jesteĂ w stanie okreĂliÊ, jakie odkrycia empiryczne stanowiïyby zaprzeczenie twojej hipotezy, nie jest to
prawdziwa hipoteza w naukowym znaczeniu tego sïowa” (E. Babbie [2004], s. 474).
W obu teĝ przypadkach – hipotez statystycznych i hipotez naukowych – podkreĂla siÚ
niemoĝnoĂÊ udowodnienia prawdziwoĂci hipotezy na podstawie czÈstkowych (próbkowych) danych empirycznych. „¿adna liczba biaïych ïabÚdzi nie ustala tego, ĝe wszystkie
ïabÚdzie sÈ biaïe” – pisze Karl Popper [1995], s. 1217. I dalej dodaje: „Gdy mówimy,
ĝe nasza wiedza nie jest pewna, mamy na myĂli tylko to, ĝe nigdy nie moĝemy byÊ
pewni, czy nasze przypuszczenia sÈ prawdziwe. Gdy stwierdzamy, ĝe hipoteza nie
jest prawdziwa lub przynajmniej ĝe nie wydaje siÚ stanowiÊ lepszego przybliĝenia do
prawdy niĝ jej konkurentki, moĝemy jÈ odrzuciÊ. Hipotezy nigdy nie sÈ weryfikowalne,
moĝna je jednak sfalsyfikowaÊ. Moĝna je krytykowaÊ i sprawdzaÊ” (K. Popper [ 1995],
s. 226). Termin „sfalsyfikowaÊ” oznacza wykazaÊ lub ustaliÊ nieprawdziwoĂÊ (faïszywoĂÊ) hipotezy. Formuïowanie pewnych hipotez, obalanie niektórych z nich i na tej
podstawie stawianie nowych – to jedna z dróg poznania naukowego.
OczywiĂcie, obserwacje empiryczne (takĝe statystyczne) mogÈ potwierdzaÊ pewne
hipotezy lub je wspieraÊ, ale znaczenie takiego faktu jest dla nauki mniejsze niĝ wykazanie nieprawdziwoĂci hipotezy. W codziennym ĝyciu bywa odmiennie. Staramy siÚ
niekiedy poszukiwaÊ faktów lub interpretowaÊ je w taki sposób, aby potwierdzaïy
nasze pierwotne aprioryczne przekonania (nasze hipotezy). Zjawisko to nazywane jest
„pozytywnym testowaniem hipotez” (ang. positive hypothesis testing) i ĂciĂle ïÈczone
jest z tzw. bïÚdem konfirmacji (ang. confirmation bias), por. M.H. Bazerman, D. Moore
[2009], s. 8-9. BïÈd ten polega na poszukiwaniu i przetwarzaniu tych informacji, które
potwierdzajÈ postawionÈ hipotezÚ, z jednoczesnym pomniejszaniem znaczenia obserwacji, które hipotezie tej przeczÈ. W dziaïalnoĂci naukowej tego typu skïonnoĂÊ prowadziÊ
moĝe do nierzetelnych lub faïszywych wyników. AnalogiÈ z zakresu wnioskowania
statystycznego byïoby postÚpowanie, którego celem jest zwiÚkszanie liczebnoĂci próby
dla wzmocnienia siïy argumentacji o prawdziwoĂci hipotezy zerowej. Tymczasem, jak
stwierdziliĂmy wczeĂniej, nawet przy bardzo duĝej próbie nie da siÚ wykazaÊ prawdziwoĂci sprawdzanej hipotezy, a jedynie pokazaÊ, iĝ próba wspiera tÚ hipotezÚ (nie daje
przesïanek do jej odrzucenia). Statystyk, filozof, psycholog – wszyscy oni zainteresowani
sÈ takim formuïowaniem hipotez, których faïszywoĂÊ moĝna udowodniÊ materiaïem
empirycznym i w ten sposób potwierdziÊ hipotezÚ konkurencyjnÈ (alternatywnÈ).
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