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Cyfrowe narzędzia diagnostyczne
do badania czynników ryzyka, czynników chroniących 
i zachowań ryzykownych uczniów klas IV-VIII cz. II



Charakter narzędzi
CYFROWY

projekt sytemu diagnoz integralną częścią pocesu badawczgo

weryfikacja ergonomii i poprawości przebiegu badania



System diagnoz
zaawansowany

przeprowadzenie badania

odczyt wyniku

interpretacja diagnostyczna

analiza przebiegu badania



Przeprowadzenie badania
nowoczesna forma

komputer

tablet

zdalnie

KM-PS - Kwestionariusz Motywacji - Sfera Prospołeczna

Wybierz urządzenie na którym przeprowadzisz badanie

Komputer

Uruchom BADANIE

Tablet

Uruchom BADANIE

Zdalne - link

wyślij link



Przebieg badania
kontrolowany

PAUZA Przerwanie Badania

Potrafię zachęcić innych do wspólnego 
działania.





A Nie zgadzam się

B Raczej się nie zgadzam

C Trochę się zgadzam, a trochę nie

D Raczej się zgadzam

D Zgadzam się

Dalej

Badanie przerwane

wyjdźkontynuuj

PAUZA Przerwanie Badania

Jeśli nawet źle się zachowam, to zwykle 
inni są temu winni.

A Nie zgadzam się

B Raczej się nie zgadzam

C Trochę się zgadzam, a trochę nie

D Raczej się zgadzam

D Zgadzam się

Dalej

Zaznacz odpowiedź



Analiza przebiegu 
badania

dokładna

Analiza ankiety

KFS-P-RM-U - Ryzyko Uzależnienia od Internetu

Wykres czasu odpowiedzi

Jeśli nie mam dostępu do 
Internetu, bardzo mi go brakuje

Prawie nigdy lub nigdy

00:02 (min.)

Poniżej min. czasu odpowiedzi

3 sek. - minimalny czas odpowiedzi na pytanie 6 sek. - średni czas odpowiedzi na pytanie

Szczegóły testu

1. Nawet gdy mam dużo lekcji, nie potrafię zrezygnować z surfowania 
po Internecie.

Prawie nigdy lub nigdy 00:04 dodaj

2. Ukrywam przed innymi, ile czasu spędzam w Sieci Rzadko 00:06 pokaż

3. Zdarza mi się wybuchnąć złością, gdy nie mogę grać na 
smartphonie, tablecie lub komputerze Często 00:02 dodaj

4. Gdy czekam na przystanku, gram na smartfonie lub przeglądam, 
albo wysłałam wiadomości w mediach społecznościowych Prawie nigdy lub nigdy 00:06 dodaj

5. Mimo, że się staram, nie udaje mi się spędzać mniej czasu w 
Internecie Rzadko 00:06 dodaj

6. Wszystko mnie drażni, gdy nie mogę korzystać z Internetu Rzadko 00:05 dodaj

Badanie wstrzymane: 14/01/2021. 13:31



Odczyt wyniku
precyzyjny

4 grupy odniesienia

4 skale wystandaryzowane

definicje skal

3 formy pracy z wynikiem

pięciostopniowa skala kategorialna wyniku



Graficzna 
prezentacja 
wyniku

Przejrzysta



Tabela 
metryk

syntetyczna



Interpretacja 
diagnostyczna

pogłębiona



Analiza zmian w procesie terapeutycznym
Przejrzysta



Dostęp do systemu diagnoz
łATWY i bezpieczny

z dowolnego miejsca

po zalogowaniu

dla uprawnionych użytkowników



Konstruowanie testu
dowolne

możliwość elastycznego doboru skal do badanego obszaru

szybka konfiguracja testu



Warunki współpracy
elastyczne

podręczniki

B-KFS

okresowy

szkolenie

podręcznik w formacie pdf

wsparcie użytkownika

B-KMiA 

abonamentowy

dostęp do Systemu Diagnoz

dostęp zawiera



Dziękuję za uwagę!
serdecznie
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Dyrektor Generalny
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karina.porebska@diagmatic.pl
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www.diagmatic.pl


