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Celem referatu będzie zaprezentowanie pewnego rozwiązania problemu zawyżonej istotności 

zmiennych objaśniających w modelach regresji w przypadku, gdy obecność zmiennej w modelu jest 

efektem wielu prób. Próby mogą polegać np. testowaniu wielu różnych postaci funkcyjnych, np. 

liniowej, wielomianowej, zdyskretyzowanej  lub dobieraniu postaci funkcyjnej na podstawie wstępnej 

analizy graficznej np. wykresów rozproszenia. W takiej sytuacji zbyt często dochodzi do odrzucenia 

hipotezy zerowej o nieistotności, gdy ona jest prawdziwa, niż wynika to z przyjętego nominalnego 

poziomu istotności. Problem ten nosi w literaturze nazwę wielokrotnego testowania hipotez i jednym z 

popularniejszych jego rozwiązań jest użycie konserwatywnej poprawki Bonferroniego polegającej na 

wykorzystywaniu poziomu istotności 𝛼/𝑘 w testach indywidualnych, gdy użyto k testów 

indywidualnych. Konserwatywność polega na zbyt częstym przyjmowaniu nieprawdziwej H0, co w 

przypadku modeli regresji oznacza uznawanie za nieistotne zmiennych, które są w rzeczywistości 

istotne, co oznacza małą moc testu.  

W referacie zostanie zaprezentowany test pozbawiony tej wady – zapewniający nominalny poziom 

istotności i większą moc. Pomysł testu opiera się na następującym formalizmie. 

Rozpatrzmy problem regresji liniowej, w którym zbudowano serię 𝑝 modeli ze zmienną 𝑥𝑘 używając 

różnych postaci funkcyjnych   

𝑦𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1𝑖 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑓1(𝑥𝑘𝑖) + 𝜀𝑖  

𝑦𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1𝑖 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑓2(𝑥𝑘𝑖) + 𝜀𝑖 

… 

𝑦𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1𝑖 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑓𝑝(𝑥𝑘𝑖) + 𝜀𝑖, 

a następnie zbadano czy współczynnik 𝑎𝑘 jest istotnie różny od zera w każdym z modeli. Zmienną 

uznajemy za istotną, gdy istniał model, w którym współczynnik okazał się istotnie różny od zera. Użycie 

testu t-Studenta i zbadanie, czy p-value jest mniejsze niż założony poziom istotności 𝛼 dla którejkolwiek 

postaci funkcyjnej jest właśnie wielokrotnym testowaniem hipotez i prowadzi do zbyt częstego 

odrzucenia H0. Chcąc zachować użycie statystyki t-Studenta, problem, który należałoby rozwiązać, to 

wyznaczenie rozkład statystyki max (|𝑡1|, … , |𝑡𝑝|), gdzie 𝑡1, … , 𝑡𝑝 to statystyki t-Studenta każdego z 

modeli, a następnie wyznaczenie obszaru krytycznego o prawdopodobieństwie 𝛼. Wyznaczenie 

rozkładu max (|𝑡1|, … , |𝑡𝑝|) jest zadaniem trudnym – rozkład będzie bowiem zależeć od testowanych 

postaci funkcyjnych i trudno byłoby podać jawną zależność rozkładu od postaci.  

W referacie zaproponowano rozwiązanie oparte o następującym pomyśle. Testowanie istotności 

zmiennej testem t-Studenta można zastąpić testowaniem istotności współczynnika korelacji cząstkowej. 

Tak więc problem, który należy rozwiązać to znalezienie rozkładu  max (𝑟1
2, … , 𝑟𝑝

2)  , gdzie 𝑟1, … , 𝑟𝑝 

to współczynniki korelacji cząstkowej każdej ze zmiennych 𝑓𝑗(𝑥𝑘) ze zmienną 𝑦. Istnieje permutacyjna 

wersja testu istotności współczynnika korelacji cząstkowej. W referacie zostanie zaprezentowane 

uogólnienie tego testu umożliwiające wyznaczenie rozkładu max (𝑟1
2, … , 𝑟𝑝

2) w sposób permutacyjny. 

Użycie permutacji pozwala na uniknięcie potrzeby jawnego wyprowadzenia rozkładu statystyki.  W 

rezultacie będzie możliwe testowanie wielu postaci funkcyjnych z zachowaniem poziomu  istotności 𝛼 

i dużej mocy testu.   

W referacie zostanie wyprowadzony test oraz przedstawione symulacje Monte Carlo. 


