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KONSTRUKCJA  I  STANDARYZACJA  TESTU  
DO  POMIARU  STATUSU  TOŻSAMOŚCI 

DOROSŁYCH 

Wprowadzenie  

Tożsamość człowieka, definiowana jako „struktura ja – wewnętrzna, 
przez siebie skonstruowana, dynamiczna organizacja sił, możliwości, wierzeń 
i indywidualnej historii” (Marcia 1980, s. 159), a zatem dająca odpowiedź na 
pytanie o to „kim jestem” jest niezbywalnym atrybutem każdego człowieka, 
ewoluującym przez całe życie. Oznacza to, że raz ukształtowana forma nie 
daje gwarancji wiecznej trwałości, a wręcz „<dobra> tożsamość zawiera 
w sobie ziarna własnego rozregulowania, dzięki którym utrzymuje równowa-
gę” (Cuprjak, 2007, s. 59). Pierwsze formy tożsamości zaczynają się kształto-
wać już we wczesnym dzieciństwie, a najbardziej wrażliwym okresem jest 
dorastanie, kiedy pełnię rozwoju zaczynają osiągać inne, warunkujące tożsa-
mość, zdolności, tj. myślenie czy rozumowanie moralne (Piaget 1967, 1996). 
Pytania o sens własnej egzystencji pojawiają się również w życiu dorosłym, 
zwłaszcza w obliczu zmiany warunków, w jakich dana osoba dotychczas 
funkcjonowała. 

Próbując odpowiedzieć na pytanie o stan tożsamości dorosłego człowieka 
można zastosować różne teorie tożsamości (por. Erikson 1968; Loevinger 
1976), jednakże najlepiej zoperacjonalizowana i niejako „gotowa” do użycia 
w badaniach empirycznych jest teoria statusów tożsamości Jamesa Marcii. 
Marcia wyróżnia cztery podstawowe statusy: status tożsamosci dyfuzyjnej, 
lustrzanej, odroczonej i dojrzałej (Marcia 1980, 1994). Pierwszy status, toż-
samości dyfuzyjnej, charakteryzuje osoby niezaangażowane w jakąkolwiek 
poważniejszą działalność życiową. Szybko i bez zastanowienia zmieniają 
swoje zajęcia, co nie daje możliwości zaplanowania i poczucia panowania nad 
swoją przyszłością. Pewną stabilizację, a raczej sztywność postępowania ce-
chuje osoby o tożsamości lustrzanej. Są one zaangażowane, ale tylko dzięki 
podporządkowaniu autorytetom, można powiedzieć, że robią to, co każą im 
inni. Kolejny status, tożsamości odroczonej, uwalnia jednostkę spod „pano-
wania” autorytetu i daje możliwość podejmowania własnych decyzji. Zaanga-
żowanie jest jednak nadal niejasne, ponieważ jednostka tkwi w kryzysie, który 
pozwala jej dojrzeć szereg alternatyw, ale nie daje poczucia stabilizacji i pew-
ności co do trafności dokonanego wyboru. Ostatni, status tożsamości dojrza-
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łej, jest interpretowany jako właściwe osiągnięcie tożsamości. Charakteryzuje 
osoby zaangażowane o względnie trwałym repertuarze przekonań, wysokim 
poziomie procesów psychicznych, umiejętności podejmowania ważnych wy-
borów życiowych i rozpatrywania złożonych problemów moralnych (Cuprjak 
2007). 

Traktując zaprezentowane statusy jako etapy rozwoju tożsamości w cyklu 
życia, można zakładać, że tożsamość dyfuzyjna będzie pierwszą, najmniej 
doskonałą formą, natomiast tożsamość dojrzała – ostatnią, najdoskonalszą. 
Zazwyczaj jednak statusy traktowane są jako stabilne modele i występowanie 
każdego z nich można obserwować na dowolnym etapie rozwoju człowieka. 
W celu obserwacji poziomu tożsamości dorosłego człowieka należy przyjąć 
drugą optykę. 

Potrzeba badawcza, aby zbadać poziom tożsamości dorosłego człowieka 
w oparciu o teorię statusów tożsamości Jamesa Marcii, uruchomiła prace nad 
projektowaniem stosownego testu, ponieważ te już istniejące były bardzo 
trudne w interpretacji. Pierwsze warianty stworzonego kwestionariusza były 
już publikowane przy okazji prezentacji badań nad tożsamością nauczycieli 
(Cuprjak 2006, 2007). Natomiast test prezentowany w niniejszym artykule 
został dodatkowo poddany procedurom sprawdzającym moc dyskryminacyjną 
poszczególnych pozycji oraz trafność. Zmieniono również sposób rangowania 
odpowiedzi, co znacznie ułatwiło interpretację wyników, zwłaszcza podczas 
badania związków tożsamości z innymi zmiennymi, mierzonymi za pomocą 
innych testów. 

Zasady operacjonalizacji 

Do określenia statusu tożsamości służą dwie podstawowe kategorie: kry-
zys i zaangażowanie, które zastosowane w różnych istotnych dla jednostki 
obszarach życia psychospołecznego, takich jak np.: praca zawodowa czy 
funkcjonowanie w zgodzie z własnym światopoglądem, pozwalają na dobór 
następujących wskaźników:  planowanie przyszłości, zaangażowanie w ważne 
sprawy życiowe, podejmowanie decyzji (umiejętność dostrzegania alterna-
tyw), zależność/niezależność wobec autorytetów (funkcjonowanie autono-
miczne versus konformistyczne) oraz kryzys tożsamości. Dokładną charakte-
rystykę wskaźników przedstawia tabela 1. 

Skonstruowane narzędzie oparte jest na technice wymuszonego wyboru 
Cosgrove’a (Brzeziński, 1978, s. 228–230). Kwestionariusz został skonstru-
owany w taki sposób, że każdemu z wyróżnionych wskaźników przyporząd-
kowane są sytuacje problemowe, które od badanego wymagają zdeklarowania 
swojego zachowania. Narzędzie składa się z 10 bloków, w ramach każdego 
bloku znajdują się cztery odpowiedzi, odzwierciedlające statusy tożsamości. 
Badanie polega na dokładnym zapoznaniu się z treścią instrukcji, a następnie 
uporządkowaniu, w ramach każdej sytuacji problemowej, czterech odpowie-
dzi, od najlepiej opisującej postawę danej osoby i przypisanie jej rangi 4, do 
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Tab. 1. Operacjonalizacja pojęcia „status tożsamości” 
 

 Dyfuzja  
tożsamości 

Tożsamość 
lustrzana 

Tożsamość  
odroczona 

Tożsamość  
dojrzała 

 
Planowanie 
przyszłości 

 

krótkoterminow
e planowanie 
przyszłości; 
przyszłość jest 
mglista; 

dokonywanie 
wyborów drogi 
życiowej – 
w zgodzie 
z autorytetem; 

przyszłość w fazie 
„tworzenia”; 
 

planowanie 
przyszłości 
w zgodzie 
z własnymi 
preferencjami; 

 
Dokonywanie 

wyborów 
 

brak zdolności 
do 
samodzielnych 
wyborów; 

podejmowanie 
określonych 
decyzji – 
w zgodzie 
z autorytetem – 
brak własnych 
ustaleń; 

widzi alternatywy, 
ale nie umie 
dokonać wyboru; 
 

dokonuje 
samodzielne 
wybory; 
 

 
 

Zaangażowanie 
 

brak zdolności 
do angażowania 
się w 
poważniejszą 
działalność 
życiową; 

zaangażowanie jest 
wiernym odbiciem 
osobowości innych 
osób – rodzice, 
nauczyciele, idole; 
 
skłonności do 
podporządkowania 
i konserwatyzmu – 
w celu zwiększenia 
poczucia 
bezpieczeństwa; 
 

niejasne, 
przejściowe 
zaangażowanie – 
walka alternatyw; 
 

zaangażowanie 
zgodne z własnymi 
możliwościami; 
 

 
 
 

Sposób 
funkcjonowania 

(niezależność 
wobec 

autorytetów) 

kierowanie się 
własnymi 
korzyściami 
i własną 
satysfakcją; 

odczuwanie 
silnego stresu 
w chwili, gdy nie 
funkcjonują 
kryteria wartości 
autorytetu; 

chęć uzyskania 
kompromisu 
między presją 
społeczną, 
a własnymi 
preferencjami; 
 
eksperymentowani
e identyfikacyjne, 
w celu weryfikacji 
identyfikacji 
dziecięcych; 
dyskomfort 
z powodu 
niejasnego 
kierunku własnych 
poszukiwań; 
 

poznanie własnych 
preferencji 
i działania są 
podejmowane 
w zgodzie z nimi – 
nie ulegają 
nadmiernym 
wpływom i nie są 
skłonne do 
załamywań pod 
wpływem 
trudności; 
 

 
Kryzys 

tożsamości 

nie występował 
jeszcze kryzys 
tożsamości; 

nie występował 
jeszcze kryzys 
tożsamości; 

jednostka 
przeżywa kryzys 
tożsamości; 

pozytywne 
rozwiązanie 
kryzysu 
tożsamości; 

 

Źródło: dane z badań własnych. 
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najmniej opisującej i przypisanie jej rangi 1. Bardzo ważne jest, aby badany 
wykorzystywał całą, przedstawioną w instrukcji skalę, aby rangi nie powtarza-
ły się. Efektem końcowym są tzw. profile psychometryczne (Brzeziński 1978, 
s. 229) poszczególnych jednostek, na których możliwe jest odczytanie statusu 
tożsamości, w obrębie którego znalazła się dana jednostka. Wyniki surowe 
mieszczą się w granicach od 10 do 40 punktów, przy czym im wyższy wynik, 
tym występowanie danego statusu tożsamości jest bardziej prawdopodobne. 

Narzędzie zostało poddane normalizacji i standaryzacji, obliczono 
współczynniki mocy dyskryminacyjnej dla wszystkich pozycji testu, rzetel-
ność oraz trafność. 

Moc dyskryminacyjna i rzetelność testu 

Dla testu obliczono stopień, w jakim poszczególne pozycje różnicują ba-
daną grupę. Do obliczeń brano pod uwagę wyniki ze skrajnych grup (27% 
z grupy górnej i 27% z grupy dolnej). Zastosowano współczynnik korelacji 
dwuseryjnej rbi (Brzeziński, 1997, s. 510–513). Uzyskane rezultaty zamiesz-
czone zostały w tabeli 2.  

Treści pytań w teście: 
1. Pewna placówka organizuje kurs dokształcający w Twoim zawodzie, trwa-

jący kilka kolejnych weekendów. Zapiszesz się? 
2. Twoja praca nie spełnia Twoich oczekiwań. Co zrobisz? 
3. Koledzy proponują wyjście do pub-u, a Ty akurat  zaczęłaś (zacząłeś) 

zaległą pracę. Pójdziesz? 
4. Czy potrafisz powiedzieć, co według Twoich planów będziesz robić za 

kilka lat? 
5. Masz okazję uczestniczyć w ciekawym przedsięwzięciu np. wolontariacie. 

Co Ty na to? 
6. Jaki masz obraz swojej przyszłości? 
7. W jakim związku żyjesz lub chciał(a)byś żyć i dlaczego? 
8. Czy zdarza Ci się mieć trudności w podjęciu jakiejś decyzji? 
9. Czy zdarza Ci się zadawać sobie pytania: „kim jestem”, „po co żyję” czy 

„dokąd zmierzam”? 
10. W jaki sposób „zabierasz” się do organizowania swojej wymarzonej przy-

szłości? 

Moc dyskryminacyjna pozycji testu oscyluje wokół średnich wartości ( x  = 
= 0,46, Me = 0,46), przy czym najniższy wynik wynosi 0,28, natomiast najwyższy 
0,82. Według Elżbiety Hornowskiej (2001, s. 178), te pozycje, które uzyskały 
wartości powyżej 0,4 można włączyć do testu, niewielkich zmian wymagają te, 
które uzyskały wartości w przedziale 0,3–0,39, dużych natomiast wyniki z prze-
działu 0,2–0,29. Całkowicie należy zrezygnować z pozycji o wartości mocy dys-
kryminacyjnej poniżej 0,19. Niniejszy kwestionariusz posiada tylko dwie pozycje, 
które wymagają poważniejszych zmian, pozostałe natomiast można uznać za różni-
cujące badaną grupę w stopniu zadowalającym. 
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Tab. 2. Współczynniki mocy dyskryminacyjnej dla wszystkich pozycji testu 
 

Nr 
pytania 

Współczynniki mocy dyskryminacyjnej dla statusu tożsamości 
dyfuzyjnej 
 
Treść odpowiedzi na pytania 

Współczynnik 
mocy dyskry-

minacyjnej 

1 Nie, nie chce Ci się, to za długo. Zresztą po co? 0,4 
2 Wolał(a)byś, aby ktoś zadecydował za Ciebie, ale raczej pozosta-

niesz. 
0,6    

3 Jasne, rzucasz wszystko bez zastanowienia i idziesz z nimi. 0,57 
4 Nie, ponieważ nie masz żadnych planów. 0,45 
5 Nie, to nie dla Ciebie. Będziesz się męczyć, a przecież Ci nie 

zapłacą. 
0,53 

6 Mglisty, prawie nic nie widać. 0,49 
7 Czy w ogóle warto się nad tym zastanawiać? 0,55 
8 Tak, dlatego nawet nie próbuję ich podejmować samodzielnie. 

Zazwyczaj rodzice mają rację. 
0,50 

9 W ogóle nie przyszłoby Ci do głowy, aby o tym myśleć, po co? 0,39 
10 Nic nie robisz, czekasz aż samo się wszystko ułoży. 0,53 

Nr 
pytania 

Współczynniki mocy dyskryminacyjnej dla statusu tożsamości 
lustrzanej 
 
Treść odpowiedzi na pytania 

Współczynnik 
mocy dyskry-

minacyjnej 

1 Wszyscy robią teraz kursy, więc chyba i Ty pójdziesz. 0,35 
2 Boisz się tak nagłej zmiany, bo zawsze może być gorzej. Poza tym 

masz tu już tylu znajomych... 
0,47 

3 Wszędzie chodzicie razem, więc dlaczego nie tym razem? 0,32 
4 Nie, ponieważ wszystko zależy od wielu czynników niezależnych 

od Ciebie. 
0,51 

5 Sam(a) może nie, ale jeżeli pójdą Twoi znajomi, wtedy bardzo 
chętnie. 

0,45 

6 Bardzo odległy i niepewny. 0,44 
7 Pochodzisz z rodziny o ugruntowanych poglądach na ten temat  

i żyjesz w związku takim, do jakiego Cię wychowano. 
0,35 

8 Nie, ponieważ rodzice wyposażyli Cię w umiejętności unikania 
problemów. Zresztą zawsze możesz liczyć na ich pomoc. 

0,32 

9 Nie, ponieważ znasz dokładnie odpowiedzi na te pytania. 0,35 
10 Obserwujesz swoich bliskich, współpracowników, kolegów – to jest 

kopalnia pomysłów. 
0,45 

Nr 
pytania 

Współczynniki mocy dyskryminacyjnej dla statusu tożsamości 
odroczonej 
Treść odpowiedzi na pytania 

Współczynnik 
mocy dyskry-

minacyjnej 
1 Wiesz, że powinieneś (powinnaś), ale nie jesteś pewien (pewna), 

czy na pewno Ci się to przyda. 
0,29 

2 Popracujesz jeszcze, może coś się zmieni. Nie chcesz się męczyć, 
ale w obecnych czasach trudno podjąć inną decyzję. 

0,34 

3 Właściwie wolał(a)byś dokończyć, ale wyjście ze znajomymi to 
kusząca propozycja i warta przemyślenia. 

0,32 

4 Niezupełnie, ponieważ masz pewne pomysły, ale nie wiesz jeszcze 
na co się zdecydujesz. 

0,43 

5 Nie wiesz, czy dasz sobie radę, ale z drugiej strony może to być 
ciekawe doświadczenie. 

0,47 

6 Poplątany, mnóstwo ciekawych ścieżek, ale brak tej jednej. 0,49 
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7 W tzw. wolnym związku, ponieważ boisz się tak poważnych zobo-
wiązań. 

0,45 

8 Tak i to często. Widzisz tak dużą liczbę rozwiązań, że nie jesteś  
w stanie zdecydować się na któreś z nich. 

0,56 

9 Tak, i często utrudnia Ci to życie, ponieważ nie potrafisz udzielić 
na nie odpowiedzi. 

0,58 

10 Starasz się uporządkować swoje pomysły, aby wybrać coś co daje 
satysfakcję, rozwój i pieniądze. 

0,28 

Nr 
pytania 

Współczynniki mocy dyskryminacyjnej dla statusu tożsamości 
osiągniętej 
 
Treść odpowiedzi na pytania 

Współczynnik 
mocy dyskry-

minacyjnej 

1 To zawsze nowe doświadczenie, cenne w pracy zawodowej, jeśli 
ciekawy to oczywiście, że  pójdziesz. 

0,56 

2 Trudno jest robić coś, czego się nie lubi, jeśli masz możliwość 
zmiany pracy, to ją  zmieniasz. 

0,66 

3 Nie, ponieważ jeśli już za coś się zabrałaś (zabrałeś), to starasz się 
to skończyć. 

0,47 

4 Z dużą dozą prawdopodobieństwa tak, ponieważ ciągle coś robisz 
w kierunku ich realizacji. 

0,67 

5 Oczywiście, że weźmiesz w nim udział, ale pod warunkiem, że 
masz na to czas i jakieś umiejętności w ty zakresie. 

0,53 

6 Przejrzysty, w miarę pewny i realistyczny. 0,82 
7 W tzw. związku „legalnym”, ponieważ nie boisz się zobowiązań, 

chociaż życie w wolnym związku nie musi świadczyć o braku 
zaangażowania. 

0,37 

8 Oczywiście, ale zawsze starasz się rozważyć każdy wariant, aby 
Twój wybór  był najlepszy. 

0,63 

9 Tak, oczywiście, chociaż te pytania nie powodują już takiego lęku 
jak kiedyś, ponieważ wiesz, że  wynikają z faktu, że żyjesz, myślisz 
i czujesz... 

0,31 

10 Szukasz sposobów realizacji pomysłów, które pozwolą Ci na ciągły 
rozwój. 

0,33 

 
Źródło: dane z badań własnych. 

 
Kolejnym krokiem było obliczenie rzetelności narzędzia. W tym celu 

wykorzystano przekształcony wzór Spearmana–Browna, który przyjmuje 
postać: 

( ) bi

bi
tt rn

nr
r

1

1

−
−

=  

Po podstawieniu do powyższego wzoru, otrzymano rtt = 0,96. 

Trafność 

Trafność, czyli odpowiedź na pytanie, co test mierzy, została obliczona 
na podstawie danych z badań, przeprowadzonych na próbce 165 nauczycieli 
w okresie wczesnej dorosłości, dokształcających się na studiach pody-
plomowych.  
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Spośród wyróżnianych komplementarnych rodzajów trafności, tj. tre-
ściowej (w tym fasadowa), kryterialnej i teoretycznej (Hornowska 2001, 
s. 82), oszacowano trafność fasadową oraz teoretyczną. Trafnośc fasadowa 
została zweryfikowana podczas badań pilotażowych. Po wypełnieniu testu 
badani mieli możliwość wypowiedzenia swoich opinii na temat treści po-
szczególnych pozycji. Nieliczne uwagi zostały uwzględnione w ostatecznej 
wersji testu. 

W dalszej kolejności oszacowano trafność teoretyczną w oparciu o zało-
żenia teorii tożsamości J. Marcii. Statusy tożsamości są często grupowane 
i hierarchizowane na podstawie dwóch podstawowych kryteriów: zaangażo-
wania i eksploracji, jak również w konfrontacji z innymi procesami rozwojo-
wymi. Korzystając z pierwszego kryterium, można podzielić statusy na dwie 
grupy: zaangażowaną, w której zawierają się status tożsamości dojrzałej 
i lustrzanej oraz niezaangażowaną, z tożsamością odroczoną i dyfuzyjną (por. 
Marcia 1994a). Zwykle jednak poddawane są dychotomizacji opartej na stop-
niu rozwoju tożsamości ego. Powstają zatem grupy określane jako: wysoko 
i nisko tożsamościowe. Do pierwszej grupy zaliczane są tożsamości dojrzała 
i odroczona, a do drugiej – lustrzana i dyfuzyjna (por. m.in. Marcia 1966, 
1980). 

Postawiono zatem hipotezę, iż w ramach czterech statusów tożsamości 
mogą występować dwa czynniki, według podziału na tzw. statusy niskie oraz 
wysokie. W celu zweryfikowania powyższej hipotezy przeprowadzono analizę 
czynnikową głównych składowych oraz analizę skupień. Wyniki analizy czyn-
nikowej pozwoliły na wyodrębnienie dwóch czynników (tab. 3). 

 
Tab. 3. Czynniki i ładunki czynnikowe poszczególnych zmiennych 

 
Składowa 

Status tożsamości 
Czynniki 1 Czynnik 2 

Dyfuzyjnej ,887 -,355 

Lustrzanej ,615 -,595 

Odroczonej -,245 ,956 

Dojrzałej -,955 ,168 
 

Źródło: dane z badań własnych. 

 
Ładunki czynnikowe poszczególnych zmiennych pozwalają na włączenie 

statusu tożsamości dyfuzyjnej i lustrzanej do czynnika pierwszego, a statusu 
tożsamości odroczonej i dojrzałej do czynnika drugiego. W celu potwierdze-
nia wyników analizy czynnikowej można dodatkowo zastosować analizę sku-
pień (Zakrzewska 1994). Wykonana analiza wykazała istnienie dwóch sku-
pień, zbieżnych z wyodrębnionymi czynnikami (tab. 4). 
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Tab. 4. Elementy skupień i ich współczynniki 
 

Skupienie 1 

Zmienne 
Status tożsamości 

dyfuzyjnej 
Status tożsamości 

lustrzanej 
Współczynnik 

skupienia 
4,00 4,00 

Skupienie 2 

Zmienne 
Status tożsamości 

odroczonej 
Status tożsamości 

dojrzałej 
Współczynnik 

skupienia 
4,127 4,127 

 

Żródło: dane z badań własnych. 
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Rys. 1. Wyniki analizy skupień: odległości euklidesowe  
 

Żródło: badania własne. 

 
Podjęte analizy potwierdzają stawianą hipotezę o istnieniu czynników 

grupujących cztery statusy tożsamości na nisko i wysoko tożsamościowe. 

Normalizacja 

W celu nadania znaczenia wartościom surowym, czyli odniesienie uzyska-
nych wyników do grupy jako całości, do tzw. grupy odniesienia lub normaliza-
cyjnej (Hornowska 2001, s. 129) dokonano normalizacji narzędzia. Procedura 
normalizacji została przeprowadzona na próbie pilotażowej (N = 370). Średnia 
wieku badanych osób wynosiła 31 lat. Wyniki standaryzowane uzyskano za 
pomocą skali stenowej (Brzeziński 1997, s. 541–543). Standaryzację wykonano 
oddzielnie dla czterech statusów tożsamości. Następnie dokonano interpretacji 
skali, która jest następująca: wyniki z przedziału 1–4 sten określane są jako 
niskie, z przedziału 5–6 sten to wyniki przeciętne, natomiast 7–10 sten uważane 
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są za wysokie (por. Nowakowska 1970, s. 479). W przypadku analizowanego 
narzędzia, interpretacja będzie wyglądała w sposób, jaki prezentuje tabela 5. 

  
Tab. 5. Normy stenowe dla poszczególnych statusów tożsamości (n = 370) 
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Źródło: dane z badań własnych. 
 
Interpretacja skali stenowej wygląda przedstawia tabela 6.  
 

Tab. 6. Przedziały liczbowe wyników surowych dla statusów tożsamości 
 

Status tożsamości Przedziały liczbowe 
wyników Dyfuzyjnej Lustrzanej Odroczonej Dojrzałej 

Niskie (1–4 sten) 10–13 17–23 18–26 11–30 
Przeciętne (5–6 sten) 14–17 24–26 27–29 31–35 
Wysokie (7–10 sten) 18–36 27–32 30–37 36–40 

 

Źródło: dane z badań własnych. 

Zakończenie  

Zaprezentowany test do badania statusu tożsamości został skonstruowany 
w celu zbadania poziomu tożsamości nauczycieli w okresie wczesnej dorosło-
ści (Cuprjak 2007). Został również użyty w badaniach nad związkiem pomię-
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dzy statusem tożsamości a poczuciem koherencji u młodych dorosłych, 
u których rozpoznano schizofrenię (Rubacha 2009). Obecnie trwają badania 
nad emocjonalnymi relacjami w rodzinie oraz tożsamością w okresie mło-
dzieńczym i wczesnej dorosłości, które pozwolą na zaktualizowanie dokona-
nych dla testu obliczeń. 
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Summary 

Construction and standardization  
of the test to measure identity status in adulthood 

Keywords: identity, identity status, test, measuring tool, standardization 
of measurement, normalization of measurement 

 
The article is the presentation of the work on the upgrading of the test to 

measure levels of identity in adulthood. The test is based on the theory of 
identity statuses James Marcia who describes four statuses: identity diffusion, 
foreclosures, moratorium and achievement. Basic calculations were made with 
a view to standardization and normalization of questionnaire. This test was 
designed to research of the teachers’ identity in early adulthood. It was also 
used in studies of young adults with schizophrenia. Currently, studies are 
ongoing identity of adults from families with different emotional relationships 
that allow for verification of the calculations. 

 


