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Opis Systemu 

• System IWRK – interpretacja wyników raportu 
korelacji, jest autorskim programem firmy Asysta 
Ekspercka.  

• IWRK jest ciągiem funkcji zapisanych w programie 
Excel. 

• IWRK służy do interpretacji wyników korelacji.  
• System składa się z trzech arkuszy: raport, tabela, 

opis. 
• Istnieje możliwość edycji jedynie arkusza raport. 
• System jest w stanie dokładnie opisać związki 

pomiędzy 43 zmiennymi, czyli 1849 relacji. 
• System nie obsługuje znaków specjalnych takich 

jak: (*&^%$#@!)<>?/”:’;|}{\][.  
• Za korzystanie z systemu IWRK nie jest pobierana 

żadna opłata. 
 



Instrukcja obsługi 

• Poniższa instrukcja obsługi skupia się na 
zastosowaniu IWRK do opisu raportu z 
systemu SPSS.  

• Przy korzystaniu z innych systemów 
statystycznych istotne jest odpowiednie 
przypisanie wyników w miejscu ich 
odniesień arkusza „raport”. 

• Instrukcja składa się z następujących 
części 1. skopiowania tabeli z raportu 
SPSS, 2. wklejenia tabeli do arkusza 
„raport”, 3. usunięcia znaków 
specjalnych * i wyników, które nas nie 
interesują, 4. odczytania interpretacji z 
arkusza „opis”. 



1.Kopiujemy wygenerowany raport z programu 
SPSS. 

 



2.Wklejamy skopiowany raport w komórkę 
„Ważne”. 

 



2.1Przykładowy wklejony raport korelacji z SPSS 

 



2.2Tabela z wynikami  
Zapis #ARG* informuje nas o występowaniu znaków 
specjalnych w arkuszu raport. Zmienne w których wystąpi 
ten zapis nie zostaną zinterpretowane.   

 



3. Z arkusza raport usuwamy znaki specjalne (*) i związki 
pomiędzy zmiennymi, które nas nie interesują. 

 



3.1 Arkusz tabela 
Jeśli w arkuszu tabela nie występuje zapis 
#ARG* możemy przejść do opisu.  

 



4. W arkuszu opis otrzymujemy interpretacje 
wyników naszej korelacji. 


