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Wstęp

 Osoby chcące skorzystać z mojej pomocy przy wszelakich obliczeniach 

związanych z programem SPSS, oczekuję, aby przygotowały odpowiednią bazę 

do obliczeń

 Jest to podyktowane przede wszystkim tym, że nie dysponuję zasobami 

czasowymi, aby przygotowywać bazę, mogę pomóc przy obliczeniach, ale 

baza musi być odpowiednio przygotowana



Przygotowanie bazy

 Przed zaimportowaniem bazy do programu SPSS, należy wcześniej zakodowane wyniki w np. 
excelu odpowiednio przekształcić

 Jako zasada, pierwszy wiersz powinien zawierać TYLKO nazwy zmiennych, żadnych 
komentarzy oraz opisów

 Nazwy zmiennych powinny być INFORMATYWNE, czyli opisujące czego zmienna dotyczy oraz 
ZWIĘZŁE, czyli stosunkowo krótkie. Czyli mamy np. 24 pozycje z kwestionariusza Obszary
Życia Zawodowego to nazwy zmiennych będą takie: OZZ1, OZZ2 – OZZ24; ze Skali Lenistwa to 
np. LN1, LN2 – LN14 lub np. SL1, SL2 – SL14; ze skali znanej w psychologii np. NEO-FFI, to 
zmienne można nazwać NEO1, NEO2, itp.

 Nie powinno zmiennych nazywać się PYT1, PYT2 od nazwy pytanie, bo nie wiadomo o co 
dokładnie chodzi, jest to błędna nazwa

 Nie powinno się także nazywać zmiennych Miejsce_zamieszkania bo zmienna ta jest co 
prawda informatywna, ale zbyt długa. Lepiej użyć skrótu np. M_zam lub Miej_zam

 Do opisu szczegółowego zmiennej korzysta się z kolumny Etykiety, ale już w programie SPSS



Przygotowanie bazy

 Wszystkie zmienne powinny mieć charakter numeryczny. Jeżeli np. płeć 
zakodowana została jako K oraz M, należy za pomocą funkcji Zamień w excel
zastąpić literkę K lub np. Kobieta na 1, konsekwentnie M lub Mężczyzna na 2

 Podobnie jeśli chodzi o inne zmienne nominalne oraz porządkowe jak: Miejsce 
zamieszkania, Wykształcenie, Stan cywilny, itp.

 Trzeba zapisać sobie w osobnym arkuszu w programie excel zastosowane 
oznaczenia, czyli co oznacza 1 i 2 dla zmiennej Płeć, podobnie dla innych 
zmiennych



Przygotowanie bazy

 Jeżeli baza zawiera nazwy zmiennych w pierwszym wierszu, oraz w 

zmiennych nie ma wartości tekstowych tylko numeryczne można 

zaimportować bazę do SPSS



Przygotowanie bazy

 Po wybraniu bazy kilkamy Otwórz i wybieramy nazwę arkusza, który chcemy 

importować do SPSS



Przygotowanie bazy

 Po zaimportowaniu należy jako ostatni krok zdefiniować i opisać zmienne w 

bazie.

 Sprawdzamy jeszcze raz nazwy zmiennych, czy właściwe zaimportowały się z 

excela

 Określamy poziom pomiaru dla każdej ze zmiennych: Nominalna, Porządkowa, 

Ilościowa

 Jeśli jakaś zmienna nie jest łatwa do odczytania, np. SAMwR7 to warto jest 

nadać etykietę w kolumnie Etykieta. Wtedy w łatwy sposób odczytamy czego 

ta zmienna dotyczy.



Przygotowanie bazy

 Jeśli są jakieś wartości, które trzeba nadać zmiennym nominalnym i 

porządkowych to nadajemy je w kolumnie wartości. Informacje wprowadzamy 

w taki sposób, w jaki rekodowaliśmy dane w excel, czyli jeśli 1 oznacza 

Kobietę to w polu wartości trzeba to dokładnie odwzorować i kliknąć na 

koniec OK. 

 Zasada ta odnosi się do wszystkich zmiennych nominalnych

oraz porządkowych.



Przygotowanie bazy

 Tak przygotowana baza jest gotowa do obliczeń.


