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Szacowanie wielkości próby 

• działania odwrotne do poszukiwania różnic między 
grupami, 

• chcemy aby była jak najmniejsza (zasada 3R, koszty), 
• wybór metody jest uzależniony od rodzaju badanej 

zmiennej oraz hipotezy badawczej, 
• musi być znany poziom badanej cechy (+ zamierzony 

efekt) – nie zawsze możliwe… 
• wymagana jest znajomość zmienności badanej cechy – 

SD (są wyjątki), 
• SZACOWANIE, czyli nasze przewidywania mogą być 

niedokładne… 

Weryfikacja hipotezy badawczej 

decyzja 

prawdziwa fałszywa 

przyjmujemy + 
błąd II rodzaju (β) 

 

moc testu (1-β) 
0,8-0,9 

odrzucamy 

błąd I rodzaju 
 

poziom istotności (α) 
0,05; 0,01 

+ 

Ho 

Przy odpowiedniej liczebności próby odrzucić można KAŻDĄ hipotezę. 

Badanie w obrębie jednej grupy 

Jaką liczbę zwierząt należy zbadać w celu wykrycia „czegoś” ? 

 
 

 
Przykład: wiadomo, że 15% myszoskoczków mongolskich w hodowlach jest 
zarażonych pewnym patogenem. Ile zwierząt należy zbadać, aby pobrać 
próbkę tego patogenu? 
 

moc testu=0,8 czyli β=0,2 

p=0,85 

 

 

(1-β) – moc testu 
p – procent zdrowych zwierząt 



Badania w obrębie dwóch grup 
(zmienna ilościowa) 

 

 

 

 
Przykład: Chcemy wykazać wpływ płci na tempo pokonania labiryntu przez 
myszoskoczki mongolskie. Wiadomo z poprzednich badań, że czas pokonania 
testu przez samce to 283,4 ± 166,9; a przez samice 315,3 ± 219,3. 

 

 

SD – odchylenie standardowe 
d – zakładana minimalna różnica 
C – stała wartość uzależniona od α i β 

liczebność 1 grupy! 

C 
α 

0,05 0,01 

β 
0,8 7,85 11,68 

0,9 10,51 14,88 

Przydatny link (http://biomath.info/power/index.htm) 
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Jak liczna musi być próba, aby wykazać różnice w 
prawdopodobieństwie wystąpienia pewnego patogenu w 

dwóch populacjach? (0,3 / 0,4) 

 

Jak liczna musi być próba, aby wykazać różnice w 
prawdopodobieństwie wystąpienia pewnego patogenu w 

dwóch populacjach? (0,3 / 0,45) 

 

 

Jak liczna musi być próba, aby wykazać 
istotność korelacji w populacji? 

 



  

Minimalizacja liczebności poprzez 
minimalizację zmienności 

• stały mikroklimat w Zwierzętarni podczas 
doświadczenia, 

• model badawczy: zwierzęta SPF, 

• jednorodność próby, 

– wiek, 

– płeć, 

– masa ciała, 

– hodowle wsobne. 

Uwaga przy interpretacji 
wyników. Nie są populacyjne. 

Gdy N jest bardzo duże: 

A. rezygnujemy z doświadczenia, 

 

B. akceptujemy wynik. 

 

BRAK ISTOTNYCH RÓŻNIC TO TEŻ JEST WYNIK ! 
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