
Jak Cię widzą, tak Cię piszą…
 Wielu badaczy decyduje 
się na publikowanie w języku an-
gielskim mimo tego, że ten język 
nie jest ich językiem ojczystym 
(Shock et al. 2016). Ze względu na 
dominację języka angielskiego w 
literaturze naukowej, daje to szansę 
na szerszą wymianę myśli nau-
kowej i przekłada się tym samym 
na większą liczbę odbiorców 
manuskryptu (Shock et al. 2016). 
Dla przykładu, artykuły w języku 
angielskim dotyczące stomatologii 
są średnio pięciokrotnie częściej cy-
towane aniżeli te napisane w innych 
językach (Poomkottayil et al. 2011). 
 Niestety, niedociągnięcia 
językowe autorów 
nieanglojęzycznych mogą utrudnić 
publikację nawet najlepszych 
prac naukowych (Saposnik et 
al. 2014, Shock et al. 2016). Au-
torzy artykułu opublikowanego

w czasopiśmie Stroke (Sapos-
nik et al. 2014) przeanalizowali 
14949 manuskryptów (9259 od 
autorów nieanglojęzycznych i 
5690 od autorów anglojęzycznych) 
wysłanych do tegoż czaso-
pisma w latach 2004–2011. 
Współczynnik publikowalności 
był dużo wyższy w przypadku 
autorów anglojęzycznych aniżeli 
nieanglojęzycznych (29.9% vs 
15.8%; P<0.0001) (patrz Tabela 
poniżej; Gustavo Saposnik et al. 
Stroke. 2014; 45:1862-1868).
Reasumując, wyższy wskaźnik 
publikowalności wiąże się 
bezpośrednio z biegłością w 
posługiwaniu się językiem angiel-
skim,  co zostało także potwierd-
zone przez innych badaczy (Man 
et al. 2004; Victora & Moreira, 
2006; Meneghini &  Packer, 2007, 
Vasconcelos et al. 2007 and 2008, 
Moreno et al. 2012, Saposnik et al. 
2014). Z kolei Saposnik et al. (2014) 

sugerują, że dobrym rozwiązaniem 
dla autorów nieanglojęzycznych 
jest korzystanie ze specjalisty-
cznych serwisów zajmujących 
się profesjonalną edycją/
redakcją tekstów naukowych. 
Tabela: Acceptance Rate by Native Lan-
guage and English Profi ciency of the 
Country of the Corresponding Author.

A B C
Overall submisions 14949 3161
English-speaking countries 5690 1702 29.9
Non–English-speaking countries

9259 1459 15.8

(A) number of submissions, (B) number of 
accepted articles, (C) acceptance rate, %

Katarzyna Lorenc-Kukula
-----------------------------------------
Miło nam poinformować, że 
rozpoczęła dzialalność Trans-
lmed Publishing Group (TPG), 
która ma na celu promowanie 
anglojęzycznych materiałów pols-
kich  autorów (np. anglojęzycznych 
czasopism naukowych wydawanych 
w Polsce) na rynku amerykańskim.
Od 15 września wystartowaliśmy 
również z odnowioną anglojęzyczną 
stroną przeznaczoną dla naukow-
ców spoza Polski. 
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Statystyka
Wartość p w badaniach 

naukowych–czym jest a czym nie 
jest ?

 
 W praktyce naukowej idea 
wartości p (prawdopodobieństwo 
testowe, ang. p-value - probability 
value) związana jest z zagadnie-
niem testowania hipotez i określa 
prawdopodobieństwo popełnienia 
błędu I rodzaju (otrzymania wyni-
ku fałszywie pozytywnego) przy 
założeniu prawdziwości hipotezy 
zerowej. Wartość p < 0.05 oznac-
za jedynie, że istnieje 5% szans 
otrzymania w długiej serii iden-
tycznych eksperymentów, wyni-
ku który został zaobserwowany 
w sytuacji gdy model (hipoteza 
zerowa) zakłada brak efektu.
W marcu 2016 roku, Amerykańskie 
Stowarzyszenie Statystyczne 
(ASA, American Statistical As-
sociation) wydało ofi cjalne 
oświadczenie dotyczące swojego 
stanowiska wobec tego, co nazy-
wamy wartością istotności staty-
stycznej. Oświadczenie określa 
wartość p jako „miarę pow-
szechnie nadużywaną i błędnie 
interpretowaną” oraz dodatkowo, 
„nie mierzy prawdopodobieństwa, 
że badana hipoteza jest prawdziwa 
albo prawdopodobieństwa, że dane 
zostały wygenerowane przez przy-
padek”. Stąd wnioskowanie staty-
styczne nie powinno opierać się je-
dynie na tym czy wartość istotności 
przechodzi określony próg czy nie, 
oraz że „wartość p bliska 0.05 to 
słaby dowód na rzecz fałszywości 
hipotezy zerowej”. ASA podkreśla 
również, że „wartość istotności 
statystycznej nie mierzy siły efek-
tu oraz znaczenia wyniku”.O ile 
wartość p mówi nam o tym, czy 
potencjalny efekt istnieje (p < 

0.05), nie defi niuje ona tzw. siły 
efektu (ang. eff ect size). Siła efektu 
określa wielkość różnic między 
grupami i – w przeciwieństwie do 
wartości p – nie zależy od wielkości 
próby. Ogromną zaletą tej miary 
jest to, że odpowiada nie tylko na 
pytanie o to czy np. zastosowane 
leczenie oddziałuje na pacjenta, ale 
również jak duży jest efekt tera-
peutyczny. Raportowanie wartości 
siły efektu jest niewątpliwie miarą, 
która zawsze powinna pojawiać się 
obok wartości p, jeśli już się na nią 
decydujemy. 
 Więcej informacji nt. ra-
portu ASA oraz o tym jak w prosty 
sposób policzyć siłę efektu można 
znaleźć w poniższych linkach:
h t t p : / / w w w. a m s t a t . o r g / n e w s r o o m /
pressreleases/P-ValueStatement.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3444174/

Emilia Daghir-Wojtkowiak

How to choose your verb tenses
 Often when I am reading 
academic texts I fi nd that authors 
use the wrong tenses in diff erent 
sections of an article. There are 
no fi xed rules about which tens-
es to use in the abstract, discus-
sion, conclusion or materials and 
methods sections, but it is pos-
sible to identify some tendencies. 
 Abstracts will usually use 
the simple present (I like) or simple 
past (I liked) tenses: eg This paper 
presents a review of current re-
search into …; The authors dem-
onstrate how …; Using the XXX 
method, the study proved that …; 
The study included 10  adults, aged 
21-30 years. Clearly, other tenses  
can used in the abstract, but these 

two are perhaps the most common.
 Introductions often in-
clude a review of research in 
the given fi eld. There will be 
three common tenses here. The 
decision as to which tense to 
use will depend on the context.
When making general or univer-
sal statements, the simple present 
(I like) and the present perfect (I 
have liked) are often used. So, Re-
search shows that agricultural out-
put in Poland remains robust (eg 
Smith 2012, Jones 2015) or Recent 
papers have demonstrated that 
the skill levels of the Polish work-
force have been improved (eg Mat-
thews 2013, Wilkins et al 2016). 
Continuous forms can be used if 
the situation is changing: The in-
terest of consumers in biofuels 
is increasing (eg Johnson 2014).
If the statement is specifi c to 
a given author, then the sim-
ple past is normally chosen:
Richards et al (1995)  ar-
gued   that government funding 
for science was unacceptably low. 
Use of the simple past typically 
requires a known time-point to be 
given – often within the sentence 
in question. In the example above, 
Richards et al is the subject of the 
sentence, whereas the references 
in the previous paragraph are ad-
ditional information and not essen-
tial – linguistically – for the sen-
tence to be read and understood.
 The Materials and 
Methods section of an ar-
ticle will typically use
the simple past as this explains 
what was done during the project 
in question. Here, we have a clear 
context and time reference. The 
study was conducted in the spring 
of 2012. Specimens were collected
by hand. Samples were weighed 
on a … and analysed with a … 
Statistical analysis of the results
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employed … software version 3.0.
 The Discus-
sion and Conclusion
will usually use either a present 
tense (simple present or present 
perfect) or the simple past tense. 
So, This study suggests that … 
(simple present); The results have 
proved that … (present perfect); The 
experiments highlighted the prob-
lems inherent in conducting social 
scientifi c research with children.
The ideas above aim to give readers 
a guide to which tense to choose. 
However, please remember that 
each text is diff erent and it is im-
portant to choose the most appro-
priate tense in each individual case.
Karl Bernhardt 

Jak używać przedimków a/the
 
 W trakcie naszej wielolet-
niej pracy nad tekstami wielokrot-
nie spotkaliśmy się z niepoprawnym 
stosowaniem przedimków a/the. 
Poprawne użycie przedimków jest 
problematyczne, co wynika głównie 
z tego, że nie mają one swego 
odpowiednika w języku polskim. 
Poniżej chcielibyśmy przedstawić 
parę zasad, które mogą pomóc 
Państwu w pisaniu manuskryptu. 
(1) Przedimek nieokreślony a używa 
się, kiedy osoba mówi o obiekcie 
nowym dla słuchacza: I had a pear 
and a sandwich for lunch. The 
używa się wtedy, kiedy słuchacz 
wie co mówca ma na myśli, kiedy 
oboje dzielą wiedzę na temat danej 
rzeczy: The sandwich was tasty but 
the pear had a worm in it. Robak był 
dla słuchacza czymś nowym, dlat-
ego mówca zastosował znowu a. 
(2) The używamy jeśli słuchacz wie

- Wielu nam zaufało, zaufaj 
nam i Ty -
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“The Bewilderment” Radka Wylona, 
to kolejna książka przygotowana 
językowo przez nasz zespół.  Zain-
teresowanych odsyłamy na stronę 
autora http://www.radekwylon.
pl/ gdzie można przeczytać m.in. 
fragment tej ekscytującej książki. 

co mówca ma na myśli/użyte słowo 
automatycznie tworzy koncept w 
wyobraźni słuchacza, mimo, że 
mówca mówi o tym po raz pierwszy. 
He lit a match but the fl ame went out.
(3) The używamy, kiedy obiekt 
o którym mówimy, jest jedynym
odnośnikiem. London is the capi-
tal of Great Britain lub Did you get 
the job? (o której wiem Ty i ja).
(4) A używa się, kiedy mówimy o 
rzeczy, o której słuchacz nie wie, 
lub osoba mówiąca nie wie, lub 
też nie ma znaczenia do jakiego 
dokładnie obiektu mówca się odno-
si. A man spoke to an interviewer 
(mężczyzna rozmawiał z kimś 
odpowiedzialnym za rekrutację, 
nie ważnie z którą osobą, ja wiem, 
ale ty nie). A 100 ml fl ask was used 
to collect the liquid (jakaś butel-
ka służyła do przetrzymywania 
płynu, nie ma znaczenia która).  
Żeby sobie ułatwić można więc 
przedimek a tłumaczyć jako jakiś, 
jakaś a przedimek the jako ta, ten. 
Jak istotne jest prawidłowe 
użycie a/the pokażą poniższe 
przykłady. Niepoprawne 
użycie a/the może komplet-
nie zmienić znaczenie zdania:
(a) This phenomenon may hide 
a connection between the two. 
(Prawdopodobnie istnieje związek 
pomiędzy dwoma, ale jeśli ist-
nieje, to tego nie obserwujemy). 
(b) This phenomenon may hide 
the connection between the two. 
(Z pewnością istnieje związek 
pomiędzy tymi dwoma, ale go nie 
widzimy, z powodu tego zjawiska).
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