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Wstęp 
 

Raport powstał jako efekt prac zespołu złożonego z pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. | 

W skład zespołu wchodzili: 

1. dr Piotr Szymański – kierownik projektu 

2. dr Remigiusz Koc 

3. dr Mateusz Leszkowicz 

4. dr Katarzyna Łukowska 

5. dr Jacek Gospodarczyk 

6. dr Maciej Piechowiak 

7. mgr Cezary Uniszkiewicz 

8. mgr inz. Tomasz Ocetkiewicz 

9. mgr Paulina Markiewicz 

10. mgr Robert Lauks 

11. mgr Paweł Hryncewicz 

12. mgr Adrian Błazejak 

13. mgr Inga Katlewska 

14. mgr Marcin Żurański 

15. mgr Krzysztof Zieliński 

16. mgr Marta Sikora 

Prace obejmowały badanie reakcji na interfejsy i prototypowy.  Przeprowadzono badania dotyczące oznakowania 

na drogach oraz rozmieszczenie elementów na kartach wyborczych. 

Raport składa się z następujących elementów.  W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu literatury przedmiotu. 

W rozdziale drugim przedstawiono schematy badań eksperymentalnych. Najważniejsze wyniki badań 

zamieszczono w rozdziale trzecim i czwartym,. Znajdują się tam opisy przeprowadzonych eksperymentów 

badawczych. Rozdział piąty obejmuje wyniki badań nad wpływem interfejsów na korzystanie z nich i wskazanie 

kierunku ich modyfikacji. 

Raport kończy się podsumowaniem. 

Badania były finansowane w ramach projektu pt. "Przeprowadzenie badania podstawowego w zakresie możliwości 

wykorzystania elektronicznych systemów sterowania w badaniu funkcjonalności prototypów” finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  
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Przegląd literatury z zakresu badań nad neurologicznymi uwarunkowaniami 

procesów uczenia się i wykorzystania narzędzi (neurodydaktyka, 

kognitywistyka, neuropsychologia)  
 

W tej części raportu przedstawiono wykaz publikacji związanych zbadaniami neurologicznymi dotyczącymi 

uwarunkowań procesu uczenia i wykorzystania narzędzi. 

Lp. Zapis bibliograficzny Opis 

1.  

Walsh, K., Darby, D. (2008). 

Neuropsychologia kliniczna Walsha. 

Gdańsk: GWP. 

W niektórych  rozdziałach znajdują informacje dotyczące 

wpływów uszkodzeń poszczególnych struktur mózgu na 

procesy uczenia się i pamięci.  

2.  

D’Amato, Fletcher-Janzen, E., 

Reynolds, C. (red.). (2005). Handbook 

of School Neuropsychology. Hoboken: 

John Wiley & Sons. 

Cała książka to zbiór artykułów związanych ze szkolnictwem 

i procesami uczenia się w kontekście neuropsychologicznym. 

3.  

Hale, J., Fiorello, C. (2004). 

Neuropsychology. A practitioner’s 

handbook. Nowy Jork: A Division of 

Guilford Publications. 

Jw.  

4.  

Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. 

Nauczanie i uczenie się przyjazne 

mózgowi. Toruń: Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika 

Jw.  

5.  

Anderson, R., Love, B., Tsai, M-J. 

(2014). Neuroscience perspectives for 

science and mathematics learning in 

technology-enhanced learning 

environments. International Journal of 

Science and Mathematics Education, 

12, 467-474.  

Artykuł przeglądowy, w którym autorzy zwracają uwagę na 

zastosowanie różnorodnych technik diagnostycznych  (EEG, 

eyetracking) w badaniach nad uczeniem się, głównie 

przedmiotów ścisłych.  

6.  

Lai, M-L., Tsai, M-J., Yang, F-Y., 

Hsu, C-Y., Liu, T-C., Lee, S., Lee, M-

H., Chiou, G-L., Liang, J-C., Tsai, C-

C. (2013). A review of using eye-

tracking technology in exploring 

learning from 2000 to 2012. 

Educational Research Review, 10, 90-

115. 

Artykuł ten ma na celu ujawnić, jak eyetracking stosowany 

jest w badaniach nad uczeniem się (artykuł przeglądowy). 

Zebrano dane z 81 prac z lat 2000-2012. Analizy wykazały, 

że zajmowano się takimi obszarami jak: przetwarzanie 

informacji, różnice indywidualne, efekty strategii uczenia się, 

wzory podejmowania decyzji.   

7.  

Artykuł zgłębia zagadnienia EEG jako 

markera rozwoju i integralności OUN 

w fazie snu. W przeprowadzonym 

badaniu weryfikowano wpływ 

poszczególnych faz snu na procesy 

zapamiętywania materiału przed 

zaśnięciem - głębokie fazy snu 

pozwalają lepiej zapmiętywać 

materiał. 

Artykuł zgłębia zagadnienia EEG jako markera rozwoju  

i integralności OUN w fazie snu. W przeprowadzonym 

badaniu weryfikowano wpływ poszczególnych faz snu na 

procesy zapamiętywania materiału przed zaśnięciem - 

głębokie fazy snu pozwalają lepiej zapmiętywać materiał. 
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8.  

Rabovsky, M., Sommer, W., Rahman, 

R.A. (2012). Depth of conceptual 

knowledge modulates visual processes 

during world reading. Journal of 

Cognitive Neuroscience, 24 (4), 990-

1005. 

Metody: lista słów znanych (np. kanapa) jak i rzadszych oraz 

EEG 

Badania sugerują, że wiedza konceptualna moduluje wczesne 

stadia rozpoznawania obiektów. W niniejszej pracy 

sprawdzano czy podobne modulacje można zaobserwować 

dla rozpoznawania nazw przedmiotów, czyli dla 

symbolicznych reprezentacji, mających tylko arbitralny 

związek pomiędzy cechami wizualnymi a wiedzą pojęciową. 

W paradygmacie uczenia manipulowano ilością informacji 

przekazywanych na temat nieznanych obiektów wizualnych 

kontrolując właściwości bodźców i ich ekspozycje. Podczas 

sesji z elektroencefalografem uczestnicy wykonywali różne 

zadania na przedmiotach bądź ich nazwach. Zarówno w 

kwestii przedmiotów, jak i nazw, efekty wiedzy (knowledge 

effects) były zaobserwowane już w ok. 120 milisekundzie  

w komponencie P1 ERP (Event-related potentials - potencjał 

wywołany zdarzeniem), odzwierciedlając procesy 

percepcyjne w pozaprążkowej korze wzrokowej. 

 

Wnioski: Modulacje zależne od wiedzy we wczesnych 

stadiach rozpoznawania wzrokowego słów sugerują, że 

informacje o znaczeniu słów mogą zaskakująco wcześnie 

modulować percepcję dowolnie powiązanych cech 

wizualnych 

9.  

Meiri, H. (2011). Implicit learning 

processes of compensated dyslexic and 

skilled adult readers. Developmental 

Neuropsychology, 36 (7), 939-943. 

W artykule przedstawiono wstępne wyniki dwóch zadań 

sprawdzających procesy utajonego uczenia się (zadanie 

werbalne i niewerbalne). Celem było ustalenie czy osoby ze 

stwierdzoną w przeszłości dysleksją mają deficyty w uczeniu 

utajonym. Dyslektycy i grupa kontrolna poddawani byli 

porównaniu w dokładności  i czasie czytania. Dodatkowo 

uzyskano obrazy EEG w każdej z grup. Wyniki sugerują, że 

czytelnicy z dysleksją w rzeczywistości mają deficyty  

w zakresie uczenia się utajonego, świadczą o tym wyniki  

w dokładności i komponencie P300 (ERP - potencjał 

wywołany). Deficyty te są bardziej widoczne kiedy zadania 

mają charakter werbalny. 

10.  

Liang, N-Y., Saratchandran, P., 

Huang, G-B., Sundararajan, N. (2006). 

Classification of mental tasks from 

EEG signals using extreme learning 

machine. International Journal of 

Neural Systems,16 (1), 29-38. 

W niniejszym dokumencie przedstawiony jest algorytm 

uczenia się maszynowego (ELM), który służy do 

klasyfikowania pięciu zadań umysłowych z różnych 

przedmiotów za pomocą sygnału elektroencefalogramu 

(EEG). Wydajność ELM jest porównywana pod względem 

czasu i dokładności klasyfikacji do takich metod jak BPNN 

czy SVMs. Wyniki pokazują, że ELM potrzebuje o rząd 

wielkości mniej czasu szkolenia w porównaniu z SVMs i 

dwa rzędy wielkości mniej w porównaniu z BPNN. 

Dokładność klasyfikacji jest podobna do tej z SVMs i BPNN. 

11.  

Jäncke, L., Sandmann, P. (2010). 

Music listening while you learn: No 

influence of background music on 

verbal learning. Behavioral and Brain 

Functions, 6 (3) 

Sprawdzano wpływ słuchania muzyki w tle na uczenie się 

werbalne i związaną z tym aktywność mózgową. 

Metody: specjalnie zaprojektowane utwory muzyczne (hałas 

był bodźcem kontrolnym). 75 osób zostało losowo 

przydzielonych do jednej z pięciu grup, w których uczono ich 
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określonego materiału werbalnego (bez wartości 

semantycznej)  - z muzyką i bez muzyki w tle. W każdej  

z grup panowały nieco inne warunki eksperymentu (różne 

rodzaje muzyki – różnice w tonie, głośności itp.). Jako 

zmienną zależną przyjęto liczbę nauczonych słów. Ponadto 

sprawdzano aktywność fal mózgowych przy użyciu aparatów 

EEG. 

Rezultaty: nie stwierdzono istotnego wpływu muzyki w tle 

na uczenie się werbalne. Dane EEG sugerują, że różne 

warunki akustyczne „tła” wywołują różne aktywacje w korze 

(powody tych aktywacji są niejasne).  

12.  

Manelis, A., Reder, L.M. (2012). 

Procedural learning and associative 

memory mechanism contribute to 

contextual cueing: Evidence from 

fMRI and eye-tracking. Learning & 

Memory, 19, 527-534. 

Poprzez stosowanie eyetrackingu  wraz z fMRI w 

kontekstowym zadaniu z sygnałami(znakami wskazówkami) 

sprawdzano mechanizmy leżące u podstaw facylitacji  

(ułatwiania) wzrokowego poszukiwania powtarzanych 

konfiguracji przestrzennych. Kiedy konfiguracje 

dystraktorów były powtarzane, większa aktywacja w prawej 

części hipokampa korespondowała z większą redukcją w 

ilości sakad (serii mimowolnych ruchów gałek ocznych 

występujących przy przenoszeniu wzroku z obiektu na 

obiekt) skierowanych na lokalizację celu.  Analiza 

psychofizjologicznych interakcji związanych z powtarzanymi 

konfiguracjami wykazała silne funkcjonalne połączenie 

pomiędzy obszarem w prawej części hipokampa i lewym 

płacie ciemieniowym górnym - znacząco malało bliżej końca 

wykonywanego zadania. Zmiany związane z treningiem 

(które nazywamy „proceduralnym uczeniem się) w aktywacji  

skroniowo – potylicznych obszarów mózgu oraz obszarów 

ciemieniowych, zależne były od tego czy kontekst 

przestrzenny był powtarzany. Powtarzanie kontekstu ułatwia 

wzrokowe przeszukiwanie dużej ilości informacji, redukując 

ilość efektywnych dystraktorów, które muszą być 

przetworzone podczas przeszukiwania. Powtarzanie 

kontekstu wpływa na proceduralne uczenie się w sposób, 

który umożliwia ciągłe i efektywne aktualizowanie zbioru 

informacji. 

13.  

Foster, P., Harrison, D., Crucian, G., 

Drago, V., Rhodes, R., Heilman, K. (). 

Reduced verbal learning associated 

with posterior temporal lobe slow 

wave activity. Developmental 

Neuropsychology, 33 (1), 25-43. 

 

14.  

Kraus, D., Horowitz-Kraus, T. (2014). 

The effect of learning on feedback-

related potentials in adolescents with 

dyslexia: An EEG-ERP study. PLoS 

ONE, 9 (6) 

Wykonanie zadania podczas testu sortowania kart Wisconsin 

we wczesnej i późnej fazie zadania umożliwia sprawdzenie 

porcesów uczenia się i wdrażania nowych reguł. Badanie 

miało na celu sprawdzenie dwóch  potencjałów związanych  

z procesami uczenia się – FRN i P300 podczas wykonywania 

testu WCST. 

Metody: Adolescenci z dysleksją oraz grupa kontrolna 

zostali przebadani skomputeryzowaną wersją testu 

sortowania kart Wisonsin. Zebrano również dane o 
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czynnościach wykonawczych, umiejętnościach czytania, 

pamięci oraz innych procesów poznawczych stosując baterie 

testów służącą do badania poszczególnych funkcji. FRN 

 i P300 sprawdzono za pomocą sprzętu EEG. 

Wnioski: Dyslektycy wykazują zmiany  behawioralne oraz 

na poziomie elektrofizjologicznym podczas jednej serii 

badania testem sortowania kart Wisconsin. Jednakże wzorce 

uczenia się dla osób z dysleksją i bez tego zaburzenia wydają 

się być inne. Amplitudy FRN w wczesnej fazie zadania były 

znacznie mniejsze u osób z dysleksją, ale jednocześnie były 

równoważne wynikom osiąganym przez osoby bez 

zaburzenia w późniejszej fazie badania. Amplitudy P300 były 

mniejsze wśród czytelników z dysleksją i miały tendencję do 

dalszego obniżania się w późniejszej fazie. Różnice w 

amplitudach FRN na początku i w późnej fazie badania były 

skorelowane dodatnio z amplitudami P300 w całym badaniu. 

15.  

Studer, B., Koeneke, S., Blum, J., 

Jäncke, L. (2010). The effects of 

practice distribution upon the regional 

oscillatory activity in visuomotor 

learning. Behavioral and Brain 

Functions, 6 (8). 

 

16.        Studer, B., Koeneke, S., Blum, J., 

Jäncke, L. (2010). The effects of 

practice distribution upon the regional 

oscillatory activity in visuomotor 

learning. Behavioral and Brain 

Functions, 6 (8). 

Celem badania było sprawdzenie efektów massed practice 

(uczenie się gdy materiał jest powtarzany kilkakrotnie  

w krótkim czasie) w porównaniu z distributed practice 

(uczenie się gdy materiał jest podzielony na kilka sesji  

w dłuższym czasie) podczas nauki materiału wzrokowo-

ruchowego analizując oscylację aktywności w korze 

sensomotorycznej.      

Metody: Uczestnicy (N=30) badania wykonywali zadanie 

polegające na nauce materiału wzrokowo-ruchowego. 

Leżące u podstaw korelacje neuronalne badano za pomocą 

EEG. Grupa massed pracitce trenowała przez 60 minut bez 

przerwy, natomiast grupa distributed practice trenowała w 

czterech sesjach po 15 minut z przerwami między sesjami. 

Wyniki: Podczas gdy nie było różnicy między dwie 

grupami w samym wystąpieniu, były natomiast widoczne 

różnice w efektach pracy w regionalnej aktywności 

oscylacyjnej. Grupa massed practice w porównaniu z grupą 

distributed practice wykazywała wyższe związane z 

zadaniem moce fal theta i silny związany z zadaniem 

spadek w wyższych częstotliwościach fal alpha w korze 

sensomotorycznej. 

Wnioski: Różnice w aktywności w korze sensomotorycznej 

wskazują na wyższy wysiłek poznawczy i wymagania 

większej uwagi u grupy massed practice. Wyniki tego 

badania potwierdzają hipotezę, że uczenie się sekwencjami 

jest lepsze od zmasowanej nauki w przypadku materiału 

wzrokowo-ruchowego. 
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17.      Begus, K., Southgate, V., Gliga, T. 

(2015). Neural mechanism of infant 

learning: differences in frontal theta 

activity during object exploration 

modulate subsequent object 

recognition. Biology Letters, 11 

W badaniu tym badano za pomocą EEG aktywność mózgu 

i częstotliwość fal theta u 11-miesięcznych niemowląt. 

Celem było pokazanie różnic w czołowych drganiach fal 

theta (front al theta-band oscilations?) zarejestrowanych 

podczas eksploracji przez niemowlęta ośmiu otrzymanych 

obiektów. W drugiej fazie sprawdzano aktywnośc mózgu, 

gdy pokazywano dzieciom zdjęcia widzianych wcześniej 

przedmiotów i sprawdzano czy je rozpoznają.  

Wnioski: im większa różnica między mocą aktywności fal 

theta zarejestrowaną podczas eksploracji, tym większa 

różnica w późniejszym rozpoznawaniu danych obiektów. 

  

18.      Chaouachi, M., Jraidi, I, Frasson, C. 

(2015). Adapting to learners’ mental 

states using a physiological computing 

approach. Association for the 

Advancement of Artificial Intelligence. 

W tym artykule zaprezentowano urządzenie MENTOR 

stworzone na podstawie EEG, które pozwala w sposób 

adaptacyjny sekwencjonować treści nauczania według 

stanów psychicznych uczących się. System opiera się na 

technice Brain Computer Interface i psychologii 

wychowawczej, ma on na celu automatycznie wybrać 

następną najlepszą aktywność uczenia się zgodnie ze 

zmianami w stanach mentalnych przez uczącego się, takich 

jak uwaga i nakład pracy. Celem tego systemy jest 

utrzymanie uczącego w pozytywnym stanie psychicznym 

(sprzyjającym nauce) podczas całej sesji szkoleniowej. 

  

Wnioski z badania nad urządzeniem: 
1. MENTOR może znacząco podnieść poziom 

użytkowników w nauce. 

2. MENTOR został pozytywnie odebrany przez 

użytkowników  

  

19.      Rehder, B., Colner, R., Hoffman, A. 

(2009). Feature inference learning and 

eyetracking. Journal of Memory and 

Language, 60, 393-419. 

Poza tradycyjnym uczeniem się nadzorowanym (uczenie 

maszynowe), ludzie potrafią uczyć się kategorii poprzez 

dedukowanie na podstawie brakujących cech danych 

kategorii. Badacze wykonali cztery eksperymenty w 

których śledzili ruchy gałek ocznych. W eksperymencie  

1 odkryto, że osoby wnioskujące (inferencje learners), 

faktycznie skupiały wzrok na cechach zbędnych do 

wnioskowania o brakującej cesze, co było zachowaniem 

zgodnym z przyswajaniem wewnętrznej struktury kategorii. 

Jednakże, eksperymenty 3 i 4 wykazały, że fiksacje były 

ograniczone dla cech koniecznych do przewidzenia 

przyszłych prób. Wyciągnięto wniosek, że uczenie przez 

wnioskowanie wywołuje zarówno nadzorowane jak i 

nienadzorowane uczenie się kojarzenia (poznawania 

związków pomiędzy) „kategoria-cecha” zamiast wywołania 

ogólnej motywacji do uczenia się wewnętrznej struktury 

kategorii. 

  

20.      Beaulieu, C., Bourassa, M., Brisson, 

B., Jolicoeur, P., de Beaumont, L. 

(2014). Electrophysiological 

ERN odzwierciedla procesy zmierzające do zwiększenia 

wydajności. Badanie to ma na celu śledzenie amplitudy 

ERN podczas całego zadania (od wczesnej do późnej fazy 
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correlates of motor sequence learning. 

BMC Neuroscience, 15, 102. 

uczenia) w relacji do towarzyszącej mu sekwencji 

motorycznej używając SRT (służy do mierzenia uczenia się 

w sposób utajony).  

Metody: 22 zdrowych uczestników wykonało zadanie SRT 

podczas, którego mierzono aktywność fal mózgowych za 

pomocą EEG. Zadanie SRT składało się z serii 

stymulujących odpowiedź par angażujących uczenie 

motoryczne powtarzających się sekwencji. Uczenie się 

było mierzone jako różnica w średnim czasie odpowiedzi 

pomiędzy ostatnią sekwencją bloków i ostatnim losowym 

blokiem następującym bezpośrednio po nim (sequence-

specific learning). Potencjały wywołane (ERP) były 

analizowane w celu zmierzenia amplitudy ERN wywołanej 

przez popełnione błędy. 

Wyniki: Średnia różnica amplitudy ERN pomiędzy 

pierwszymi czterema blokami do nauczenia a ostatnimi 

czterema blokami w zadaniu SRT istotnie koreluje z 

uczeniem sekwencji ruchowych (motor sequence learning) 

jak również z całościową poprawą czasu reakcji. Kierunek 

korelacji pokazuje że uczestnicy, których amplituda ERN 

najbardziej wzrosła poprzez bloki nauczania, wykazywali 

również największą poprawę w wykonywaniu zadania 

SRT. W przeciwieństwie do tego, ani sequence-specific 

learning ani całościowa poprawa czasu reakcji nie ma 

związku ze średnią amplitudą ERN całych bloków 

edukacyjnych (learning blocks). 

Wnioski: Wyniki tej pracy sugerują, że amplituda ERN 

zmienia się od wczesnych do późnych bloków zadania 

występujących w całym zadaniu SRT, w przeciwieństwie 

do średniej amplitudy ERN z całości bloków, co jest bliżej 

związane z uczeniem się sekwencyjnym.  Owe doniesienia 

prezentują udoskonalony wskaźnik elektrofizjologiczny, 

dzięki któremu można będzie indeksować (umieszczać  

w indeksie) zmiany w efektywności kontroli poznawczej 

podczas motorycznej nauki sekwencji. 

  

21.      Rehder, B., Hoffman, A. (2005). 

Eyetracking and selevtive attention in 

category learning. Cognitive 

Psychology, 51, 1-41. 

Uczenie kategorialne często wiąże się z selekcjonowaniem 

tych stymulantów, które są przydatne dla tworzenie  

i uzupełniania klasyfikacji. W niniejszym badaniu autorzy 

potwierdzili przy użyciu SMI EyeLink, że uczestnicy 

(N=72) nauczyli się przerzucać swoją uwagę w sposób 

optymalny. Ponadto odkryto, że uczniowie mają tendencje 

do fiksacji na wszystkich bodźcach na początku nauki. 

Dodatkowo, ograniczenie ruchów oczu tylko do 

odpowiednich wymiarów występuje zwykle dopiero po 

całkowitym wyeliminowaniu błędów. Interpretowano te 

wyniki jako zgodne z wieloma systemami uczenia się, 

które maksymalizują wkład informacji w celu zwiększenia 

liczby zaangażowanych modułów i skupiają się tylko na 

istotnych informacjach. 
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22.      Othmer, S., Othmer, S., Marks, C. 

(1991). EEG biofeedback training for 

Attention Deficit Disorder, Specific 

Learning Disabilities and Associated 

Conduct Problems.  

Skuteczność treningu fal mózgowych EEG Biofeedback  

w zaburzeniach uwagi i specyficznych trudności w uczeniu 

się została zbadana na grupie 15 uczniów w warunkach 

klinicznych za pomocą testów psychologicznych. 

Zastosowano następujące testy: WISC-R, WRAT, PPVT, 

VRT. Zmiany behawioralne zostały ocenione przez 

nauczycieli oraz za pośrednictwem raportów z obserwacji 

sporządzanych przez rodziców. Trening EEG polegał na 

zwiększaniu aktywności w 15-18 Hz, oraz tłumieniu 

nadmiernej aktywności w regionach 4-7 Hz i 22-30 Hz. 

Zaobserwowano znaczną poprawę w umiejętnościach 

poznawczych, wynikach w nauce i w zachowaniu, co 

potwierdzono również w obserwacji. Średnia poprawa  

w pełnej skali IQ mierzonej WISC-R wynosiła 23 punkty. 

Zauważano również preferencję dla częstotliwości 15-18 

Hz w porównaniu z 12-15 Hz. 

  

23.       Gerjets, P., Walter, C., Rosenstiel, W., 

Bogdan, M., Zander, T. (2014). 

Cognitive state monitoring and the 

design of adaptive instruction in 

digital environments: lessons learned 

from cognitive workload assessment 

using a passive brain-computer 

interface approach. Frontiers in 

Neuroscience, 8, 385 

Zgodnie z Teorią Obciążenia Poznawczego (Cognitive 

Load Theory), jednym z kluczowych czynników 

odpowiadających za udane uczenie się jest rodzaj i ilość 

obciążenia (ładunku) pamięci roboczej (Working Memory 

Load , WML), którego doświadczają osoby uczące się 

podczas studiowania (przerabiania) materiałów 

instruktażowych. Optymalne warunki uczenia się 

charakteryzują się dostarczaniem uczniowi wyzwań, bez 

powodowania przeładowania lub też niewystarczającego 

naładowania poznawczego. Dlatego też, prezentowanie 

instrukcji (materiału), w sposób, który powoduje, że 

pamięć robocza (WML) jest stale utrzymywana w 

optymalnym przedziale w odniesieniu do pojemności 

WML ucznia, może być dobrą metodą do zapewniania 

tychże optymalnych warunków. Niniejszy artykuł traktuje 

o tym, jak środowisko nauczania multimedialnego, które 

osiąga ten cel może zostać rozwinięte poprzez połączenie 

podejścia psychologii poznawczej, neuronauki oraz 

informatyki. Jedną z największych przeszkód, napotkanych 

na drodze znalezienia rozwiązania. jest brak nierzucającej 

się w oczy (nie przykuwającej uwagi) metody stałego 

oceniania pamięci roboczej (WML) uczniów w czasie 

rzeczywistym. Zaproponowano jako rozwiązanie tego 

problemu zastosowanie metody pasywnych interfejsów  

Mózg – Komputer (Brain-Computer Interface, BCI) do 

rzeczywistych scenariuszy uczenia się w środowiskach 

multimedialnych. W niniejszym artykule omawiamy 

metodologiczne i teoretyczne szanse i problemy tego 

podejścia, oparte na doniesieniach z badań znalezionych  

w literaturze przedmiotu oraz z własnych prac badawczych. 

Zaprezentowano strategię, dzięki której kilka 

nieodłącznych przeszkód stosowania BCIs do WML  

i uczenia się może zostać przezwyciężonych  dzięki 

udoskonaleniu psychologicznych konstruktów WML, 
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poprzez zbadanie ich neuronalnych podpisów (neural 

signatures), poprzez wykorzystanie tych informacji do 

zaprojektowania zaawansowanych zadań oraz 

optymalizację algorytmów potrzebnych do analizowania 

danych z elektroencefalografu (EEG). Opierając się na 

tejże strategii, zastosowaliśmy algorytmy uczenia 

maszynowego (machine – learning) do przeanalizowania 

(cross-task??) klasyfikacji różnych poziomów pamięci 

roboczej do zadań, które wymagają rzeczywistych 

materiałów instruktażowych. Otrzymano bardzo obiecujące 

wyniki,  które są źródłem wielu rekomendacji do 

przyszłych prac. 

  

24.       Sobaniec, W., Bobrowski, R., 

Otapowicz, D., Kułak, W., Sobaniec, 

S. (2005). Ocena wpływu metody 

Biofeedback na obraz EEG oraz 

funkcje poznawcze u dzieci z 

mózgowym porażeniem dziecięcym. 

Neurologia dziecięca, 14 (28). 

Celem pracy była ocena wpływu metody Biofeedback EEG 

na parametry neurofizjologiczne mózgu w zapisie EEG w 

trakcie terapii Biofeedback – fale beta, SMR i theta, 

wpływu na jakościowy i ilościowy zapis EEG oraz analiza 

wpływu powyższej metody na funkcje poznawcze, m.in. 

pamięć, koncentrację uwagi i funkcje językowe. Materiały 

i metody. Badaniem 

objęta została grupa 10 dzieci z mózgowym porażeniem 

dziecięcym. W badaniu ocenie poddano parametry 

neurofizjologiczne w zapisie EEG w trakcie terapii 

Biofeedback, zapis jakościowy oraz ilościowy EEG; 

wykonano również badania psychologiczne (testy)  

i przeprowadzono ankiety z rodzicami, oceniające funkcje 

psychiczne pacjentów. Wyniki. Po przeprowadzeniu badań 

otrzymano poprawę w zakresie ilościowego zapisu EEG, 

parametrów neurofizjologicznych EEG w 

trakcie terapii Biofeedback oraz w zakresie funkcji 

poznawczych. Zapis jakościowy EEG nie uległ 

zmianie.  

Podsumowanie. Na podstawie uzyskanych wyników 

można stwierdzić, iż metoda Biofeedback EEG wpływa 

korzystnie na stan kliniczny, funkcje poznawcze oraz zapis 

EEG pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

  

25.    Sherlin, L., Arns, M., Lubar, J, 

Heinrich, H., Kerson, C., Strehl, U., 

Sterman, B. (2011). Neurofeedback 

and basic learning theory: implications 

for research and practice. Journal of 

Neurotherapy, 15, 292-304. 

Artykuł przeglądowy omawiający możliwości stosowania 

neurofeedbacku. W artykule zwrócono uwagę na 

konieczność prowadzenia badań uwzględniając wszystkie 

aspekty istotne w kontekście warunkowania 

instrumentalnego. Autorzy przytaczają przykłady, gdy 

przez nieuwzględnienie owych aspektów, nie uzyskano 

istotnych rezultatów. Wszystkie wymienione w artykule 

aspekty warunkowania instrumentalnego, mają istotne 

znaczenie dla neuromodulacji.  

Koncepcja modulowania aktywności mózgu nazwana 

została Biofeedback EEG lub neurofeedbackiem i opiera 

się na zasadach warunkowania instrumentalnego. Postęp 

technologiczny znacznie zwiększa łatwość i przystępność 

rejestracji aktywności mózgu. Zatem, odpowiednio 
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przeszkoleni praktycy, mogą stosować techniki tego typu 

warunkowania w swojej pracy.  

  

26.    Liu, N-H., Chiang, C-Y., Chu, H-C. 

(2013). Recognizing the degree of 

human attention using EEG signals 

from mobile sensors. Sensors, 13 

Podczas procesu uczenia się, duże znaczenie dla 

efektywności ma uważność uczniów podczas słuchania 

instrukcji. Jeśli nauczyciele mogą natychmiast stwierdzić 

czy uczniowie są uważni, mogą odpowiednio utrzymywać 

koncentrację uczniów dostosowując się do nich poziomu 

uważności, dzięki czemu nauka będzie efektywniejsza. 

Tradycyjne metody nauczania wymagają, żeby nauczyciel 

zwracał uwagę i oberwał uczniów i ich ekspresję podczas 

lekcji, jednakże ta metoda często jest niedokładna i 

zwiększa obciążenie nauczyciela. W tym badaniu 

sprawdzano, czy uczniowie są uważni czy nieuważni 

podczas instrukcji obserwując sygnały EEG. Rozróżnienie 

między uwagą i nieuwagą jest trudne, zatem w badaniu 

zastosowano dwa scenariusze dla rozróżnienia między 

stanami uważności uczniów. Po zebraniu danych z EEG 

używając czujników mobilnych, różne cechy wspólne 

zostały wydobyte z surowych danych. SVM (support 

vector machine) zostało użyte do obliczenia i analizy tych 

cech i zidentyfikowaniu ich kombinacji, które najlepiej 

pokazują czy studenci byli uważni. W oparciu o wyniki 

eksperymentu zaproponowany w tym artykule sposób 

klasyfikacji cechuje się dokładnością 76,82%. Wyniki 

badania mogą być stosowane jako odniesienie dla 

przyszłych badań dla systemem uczenia. 

  

27.    Wang, H-S., Chen, Y-T., Lin, C-H. 

(2014). The learning benefits of using 

eye trackers to enhance the geospatial 

abilities of elementary school 

students. British Journal of 

Educational Technology, 45 (2), 340-

355. 

W tym badaniu sprawdzano umiejętności przestrzenne 

uczniów korzystając z urządzenia do badania ruchu gałek 

ocznych (EyeLink 2000). Do badania zaangażowano 12 

uczniów w wieku 11-12 lat i 4 studentów matematyki, 

których nazwano ekspertami. Każdej z grup dano do 

rozwiązania zadania dotyczące umiejętności 

przestrzennych. Porównanie zdolności wzrokowo-

przestrzennych w każdej z grup (ekspertów z uczniami) 

ukazało kluczowe czynniki wyższych (bardziej 

rozwiniętych? Superior) zdolności przestrzennych, została 

również opracowana strategia instruktażowa (instructional 

strategy) zdolności przestrzennych. Po treningu, wykonano 

te same testy zdolności przestrzennych, a eyetracker został 

użyty to zbadania linii wzroku uczestników w porównaniu 

z wynikami poprzednich testów. 

Mierząc ruchy gałek ocznych, liczbę fiksacji w linii 

wzroku, cały czas fiksacji, średni czas, liczbę i amplitudę 

oscylacji linii wzroku na obrazach, autorzy 

wyselekcjonowali typową ścieżkę wzroku dla zadań typu 

przestrzennego. 

  

28.    Antonenko, P., Paas, F., Grabner, R., 

van Gog, T. (2010). Using 

W artykule przedstawiono przegląd literatury na temat 

wykorzystania pomiaru obciążenia EEG do mierzenia 
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electroencephalography to measure 

cognitive load. Educational 

Psychology Review, 22, 425-438. 

obciążenia (Load) poznawczego i opis dwóch studiów 

przypadków w paradygmacie uczenia się za pomocą 

hipertekstu i multimediów. 

  

Wniosek: EEG umożliwia śledzenie zmian w aktywność 

poznawczej (badanie kompleksowych zachowań 

związanych z uczeniem się), co tworzy znakomita okazję 

dla badaczy zajmujących się edukacją. Szczególnie istotne 

wydaje się być analizowanie pomiarów aktywności mózgu 

związanych z obciążeniem poznawczym. 

  

29.    Riding, R., Glass, A., Butler, S. 

(2010). Cognitivie style and individual 

differences in EEG alpha during 

information processing. Educational 

Psychology: An Individual Journal of 

Experimenal Educational Psychology, 

17 (1-2). 

Różne osoby mają tendencję do przetwarzania informacji  

w różny sposób, używając różnych ośrodków mózgu,  

w zależności od ich stylu poznawczego. Przebadano 15 

dorosłych osób, którzy zostali poddani analizie 

komputerowej ich stylu poznawczego (dwie dymencje: 

Wholist-Analytic vs Verbal-Imagery). W zadaniu 

komputerowym, uczestnikom zaprezentowano słowa 

pojedynczo w tempie 2, 5 lub 10 słów na sekundę, a 

następnie w parach w częstotliwości 5 lub 10 par na 

sekundę. Następnie poproszono ich by wcisnęli guzik kiedy 

pojawi się słowo związane z docelową kategorią (np. 

owoce). Zadanie składało się z ośmiu 30 sekundowych 

prób. Podczas badania monitorowano za pomocą EEG fale 

alfa w 15 lokacjach. Dla stylu Wholist-Analytic, Analitycy 

mieli podczas wszystkich zadań niższą moc alfa relatywnie 

do grupy Wholist we wszystkich lokacjach, szczególnie 

tylnych. Dla stylu Verbal-Imagery wystąpił efekt związany 

z półkulami mózgu, co znaczyło, że u „werbalistów” 

(Verbalisers) występowało większe stłumienie w lewym 

tylnym płacie skroniowym (lokacja T5) w porównaniu  

z prawym T6, u „obrazkowców” (Imagers) natomiast 

odwrotnie. Wyniki te uzasadniają konieczność badań 

dotyczących różnic w stylach poznawczych w kontekście 

funkcjonowania mózgu.   
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Opracowanie schematów badań eksperymentalnych łączących badania o 

charakterze deklaratywnym (opinie) i behawioralnym (EEG, ruchy gałek 

ocznych) 
 

W badaniach reakcji użytkowników na interfejsy i prototypy kluczowym jest łączenie badań  

o charakterze behawioralnym, które ze względu na sposób pomiaru możemy określić jako obiektywne oraz badań 

o charakterze deklaratywnym. Badania deklaratywne są  pomiarem opinii, czyli subiektywnych ocen wyrażanych 

przez użytkowników. Kompleksowe badanie reakcji powinno zakładać łączenie tych elementów. Poniżej 

zaprezentowano schematy badań uwzględniające metodykę behawioralną i deklaratywna w przypadku testowania 

koncepcji prototypu lub w odniesieniu do prototypu już funkcjonującego. 

  

Schemat badań w przypadku w przypadku testowania prototypu istniejącego 

Schemat badań w sferze deklaratywnej i behawioralnej 

  

1.       Określenie potrzeby i celu badań – indywidualne wywiady pogłębione, zogniskowany wywiad grupowy.  

W przypadku testowania prototypu istniejącego badanie ma charakter retrospektywny. W tej części badań bazujemy 

na gotowej formie prototypu, dlatego celem określenia podstawowych funkcji prototypów, kryteriów jego 

użytkowania oraz sprofilowania segmentów odbiorców, należy przeprowadzić badania w grupie pomysłodawców 

i  twórców prototypów, techników i realizatorów. Badania mają na celu:  

 Określenie funkcji prototypu – w jakim celu powstał prototyp, jakie są założenia jego funkcjonalności  

 Określenie segmentów odbiorców – dla jakich grup odbiorców jest prototyp dedykowany, co przesądza  

o specyfice prototypu i grupie docelowej  

 Określenie kryteriów użytkowania – co decyduje o funkcjonalności prototypu, jakie są kryteria jego 

użytkowania w sytuacji idealnej  

 Określenie potencjalnych problemów – jakie już sygnalizowano problemy lub jakie są przypuszczenia co 

do problemów w zakresie funkcjonalności  

Dla uzyskania odpowiedzi na wskazane powyżej  pytania, przeprowadza się badania o charakterze jakościowym. 

Proces badawczy na tym etapie przewiduje:  

Realizację indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) według wcześniej przygotowanego scenariusza  

z twórcami koncepcji prototypu; celem tego etapu jest wskazanie jak najbardziej szczegółowych założeń 

funkcjonowania. Założenia zostać skonfrontowane w realizowanych   ilościowych oraz jakościowym badaniu 

fokusowym (FGI) z użytkownikami prototypu.  

Realizację indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) według wcześniej przygotowanego scenariusza  

z technicznymi twórcami prototypu.  Celem tego etapu jest wskazanie założonych ścieżek  

i schematów postępowania. Schematy te zostaną wykorzystane w realizacji badań użytkowników jako podstawa do 

scenariuszy testów użyteczności.  
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Opis stosowanych metod badawczych:  

Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI) – grupa fokusowa to metoda badawcza polegająca na zbieraniu danych  

w czasie wspólnej pracy w grupie i dyskusji na dany temat 6-9 wyselekcjonowanych. Przebiegiem dyskusji kieruje 

moderator, którego zadaniem jest skłonienie uczestników badania do szczerych wypowiedzi i ocen w odniesieniu 

do omawianego zagadnienia. Grupy fokusowe bazują na aktywnym zaangażowaniu uczestników i dostarczają 

dokładnych danych jakościowych. 

 

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) - rozmowa z respondentem, której celem jest gromadzenie informacji 

dotyczących poglądów, postaw, wartości, procesów decyzyjnych. W przypadku badań prototypów w zakresie 

założeń i realiów jego funkcjonalności. Badania te w szczególności mają zastosowanie w diagnozowaniu poziomu 

zadowolenia użytkowania, pozwalają na wyznaczenie segmentu użytkowników, dokonanie oceny potrzeb czy 

testowania produktu. W badaniach wywiady pogłębione stosowane są w szczególności gdy niewiele wiadomo  

o badanych zagadnieniach, występuje konieczność zgromadzenie informacji o poglądach, motywach postępowania 

oraz zagadnieniach dotyczących np. grupy odbiorców prototypu.  

Efektem prowadzonych na tym etapie badan powinno być: 

 Określenie  celów i pożądanych  wyników funkcjonalności prototypu. 

 Znalezienie  rozwiązań dla określonych  celów. 

 Określenie  zakładanych metod do osiągnięcia celów – na tej podstawie projektowane zostaną ścieżki 

użycia prototypu oraz schemat badań z użytkownikami.  
 

  

2.       Weryfikacja kryteriów – konsultacja (panel ekspertów) – fakultatywnie.  

Działaniem o charakterze uzupełniającym może być powołanie panelu ekspertów. Celem stosowanej metody jest 

weryfikacja przyjętych do oceny użyteczności kryteriów funkcjonalności. Metoda polega na powołaniu ekspertów 

(warto zróżnicować zespół pod względem reprezentacji grup pracujących nad prototypem), a następnie ekspertom 

poddaje się pod ocenę listę poszczególnych kryteriów oraz ich wagę. Dodatkowo metodę można wykorzystać,  

w celu weryfikacji projektowanych ścieżek użycia według których prowadzone będą badania z użytkownikami. 

Metodę można wzbogacić o ocenę heurystyczną opisaną w dalszej części opracowania. Konsekwencją 

wprowadzenia oceny heurystycznej jest stworzenie potencjalnej listy problemów z użytecznością.  

3.       Realizacja badań właściwych – badania użytkowników.  

Kolejnym etapem badań są badania użytkowników. Osoby uczestniczące w badaniach dobiera się w sposób celowy 

ze względu na ustalenia z wcześniejszych etapów badań, zgodnie z założeniami segmentacji odbiorców. Na tym 

etapie łączymy metodykę badan deklaratywnych i behawioralnych, czyli wykorzystujemy narzędzia pomiaru typu 

Eyetracker czy EEG z wywiadem i obserwacją. Łączne zastosowanie metod nastąpić może w trakcie testów 

użyteczności. Testy te można realizować na wiele sposobów (przykłady):  

1. Eyetracking lub/i EGG wraz z obserwacją prowadzoną przez moderatora bez szczególnych komentarzy 

użytkownika. Materiał rejestrowany i analizowany przez badacza.  

2. Eyetracking lub/i EGG wraz z obserwacją prowadzoną przez moderatora z prośbą do użytkownika aby 

relacjonował poszczególne czynności w trakcie badań.  
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3. Eyetracking lub/i EGG wraz z obserwacją prowadzoną przez moderatora bez szczególnych komentarzy 

użytkownika, a następnie zarejestrowany materiał odtwarzany jest badanemu z prośbą o komentarz ex 

post.   

Opis stosowanych metod:  

Testy funkcjonalności – pozwalają zidentyfikować obszary funkcjonalności, w których użytkownicy mają trudności 

(zjawiska wskazywane w czasie testowania prototypu z dużym prawdopodobieństwem wystąpiłyby podczas 

rzeczywistego funkcjonowania interfejsów jak i prototypów). W każdym module badawczym powinno 

uczestniczyć 5-7 osób (liczebność zgodna z metodologią Jakoba Nielsena). Samo badanie odbywa się w obecności 

moderatora i realizowane jest według scenariusza i przygotowanych wcześniej zadań testowych (dla każdego 

zadania przygotowane są także informacje i schematy opisujące pożądane zachowania uczestnika testu) tzw. 

ścieżek użycia. Ścieżki użycia odpowiadają założeniom użyteczność określonym na pierwszych etapach badań, 

 a w trakcie badań użytkowników pozwalają na1:  

a)      Określenie liczby   ukończonych   zadań  - zadanie   jest   ukończone,   gdy   użytkownik znalazł rozwiązanie,  

odpowiedź,  osiągnął  cel  zadania 

b)      Określenie liczby  błędów - liczba  odchyleń  w realizacji  od  założenia  scenariusza, w tym wskazanie:  

 Błędów   krytycznych ‐ odchylenia,   które   uniemożliwiają   ukończenie   zadania  lub nieprawidłowe   

wartości,   których   użytkownik   nie   jest   świadomy,   że   jego rozwiązanie  nie  jest  poprawne. 

 Błędów  niekrytycznych - nie   wpływają   na ukończenie   zadania,   a jedynie   skutkują  mniejszą  

efektywnością. 

c)       Stopę  wolną  od  błędów  ‐ odsetek  uczestników  badania,  którzy  wykonali  zadanie   bez  błędów  

(krytycznych  i niekrytycznych). 

d)      Czasu niezbędnego na wykonanie zadania - ilość  czasu  potrzebna  uczestnikowi  do wykonania  zadania. 

e)      Określenie miar subiektywnych ‐ oceny   własne   uczestnika   badania, np.    łatwość   użycia,   wyszukania  

informacji  itp.  diagnozowane w trakcie prowadzonego wywiadu lub kwestionariusza ankiety z zastosowaniem 

skal pomiaru.  

Eyetracking - metoda   określającą   kierunek   wzroku   badanego   oparta na założeniu,  że kierunek optyki jest  

ściśle  po wiązany z pozycją  źrenicy  oraz  refleksji spojówki. Specjalne  urządzenie analizuje  ruch gałek  ocznych 

oraz  refleksję odbijanego  światła. W przypadku prototypów interfejsów warto stosować urządzenia o charakterze 

stacjonarnym (np. Tobii Studio), w jak najmniejszym stopniu ingerujących w zachowanie badanego, w przypadku 

badań prototypów wskazane jest posługiwanie się narzędziem o charakterze mobilnym (np. Tobii Glasses), zawsze 

ze świadomością o innym charakterze gromadzenia i analizy danych niż w przypadku eyetrackera stacjonarnego. 

Oprogramowanie do eyetrackingu odtwarza ścieżkę skanowania wzrokiem obrazu wyświetlanego na monitorze/w 

przestrzeni rejestrowaną w czasie badania. Badany, obserwując otoczenie, zatrzymuje wzrok na różnych 

elementach. W czasie zatrzymania linii wzroku pobierane są informacje z otoczenia, przekazywane do mózgu i tam 

przetwarzane. Pomiędzy kolejnymi fiksacjami oko wykonuje szybki ruch przemieszczenia (sakada). 

Przemieszczanie i zatrzymywanie linii wzroku na konkretnych punktach tworzy ścieżkę skanowania. Eyetrackery 

rejestrują taką ścieżkę - co, jak długo i w jakiej kolejności oglądał badany. Czytanie odbywa się tylko w czasie 

                                                      
1 Wskazanie za: P. Kopyść, Wybrane metody oceny użyteczności stroni aplikacji internetowych, Kraków 2014.  
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zatrzymania wzroku tzw. fiksacji, podczas ruchu oko nie odbiera informacji, gdyż widzenie w tym przypadku jest 

nieostre. Dodatkowym elementem uzupełniającym testów użyteczności może być clicktraking – metoda 

wykorzystywana do śledzenia aktywności użytkowników na stronach www. Metoda stanowi zupełnienie 

eyetrackingu – z jednej strony uzyskujemy mapę miejsc ze względu na oglądalność danej strony (eyetracking),  

z drugiej – ze względu na „klikalność” (klicktracking). 

  

EEG – narzędzie diagnostyki pracy mózgu, oparte na badaniach elektroencefalograficznych, które wykorzystuje 

się do wykrycia podświadomych, emocjonalnych reakcji konsumenta na prezentowane bodźce 2 .  Urządzenie  

w badaniach interfejsów i prototypów może być wykorzystywane zarówno jaki o samodzielne narzędzie pomiaru 

lub w połączeniu z Eyetrackerem, szczególnie w przypadku eyetrackingu stacjonarnego.  

  

Realizacja tego etapu badań powinna przyczynić się do:  

 Ustalenia  odpowiednich operacji i  reakcji  fizycznych  oraz psychicznych (w tym ruchu gałek ocznych, 

emocji i fal mózgowych).  

 Przypisania wartości  np. czasu do każdej  operacji, określenia zastosowanej ścieżki użycia (jej 

adekwatności do założeń), wskazania momentów problemowych.  

 Zsumowanie  czasów  wykonywania  każdej  operacji, także podsumowania wydolności poszczególnych 

zadań.  

 Zestawienie założeń oraz wyników badań. Wskazanie rozbieżności i analizę.  

  

Etap badań użytkowników można zakończyć realizacją zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z wybranymi 

(zaangażowanymi w badania ilościowe) użytkownikami, celem podsumowania i rekomendacji w oparciu o opinie 

subiektywne.  Dobór próby w tym przypadku także będzie miał charakter celowy i będzie bezpośrednią implikacją 

uzyskanych wyników badań ilościowych. 

4.       Rekomendacje do wdrożenia.  

Na podstawie przeprowadzonych badań użytkowników należy przeprowadzić analizę w dwóch wymiarach:  

4. Analiza statystyczna zgromadzonych danych dla każdego użytkownika jako osobnego przypadku oraz  

w postaci agregacji danych dla poszczególnych obszarów funkcjonalności.  

5. Analiza porównawcza, w stosunku do określonych na pierwszym etapie badań: założeń i kryteriów 

funkcjonalności, założonej ścieżki poszukiwania rozwiązań.  

Rezultat analiz powinny stanowić rekomendacje dotyczące poprawy poszczególnych elementów interfejsu czy 

prototypu, wskazywać popełniane przez użytkowników błędy, czas realizacji poszczególnych zadań oraz rozkład 

poziomy wykonalności zadań, według ścieżek użytkowania. Raport powinien podsumowywać zarówno elementy 

funkcjonalne jak i niefunkcjonalne z punktu widzenia wyników badań behawioralnych jaki i deklaratywnych.  

                                                      
2 Praca zbiorowa. Rejestracja i analiza sygnału EEG na użytek neuromarketingu, s. 9; 

http://pe.org.pl/articles/2015/5/3.pdf 

http://pe.org.pl/articles/2015/5/3.pdf
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5.       Weryfikacja funkcjonalności wdrożeń – fakultatywnie.  

Proces badawczy można powtórzyć testując zastosowane wdrożenia będące odpowiedzią na rekomendacje po 

przeprowadzeniu badań z użytkownikami. Wprowadzone zmiany powinny być testowane na grupie osób biorących 

udział w teście funkcjonalności. W przypadku kiedy powtórzenie badan nie jest możliwe na tych samych 

użytkownikach należy próbę uzupełnić mając na uwadze cechy społeczno-demograficzne użytkowników oraz 

profil preferencji.  

  

Schemat badań w przypadku tworzenia koncepcji prototypu  

Schemat badań w sferze deklaratywnej i behawioralnej 

  

W przypadku realizacji badań behawioralnych i deklaratywnych w odniesieniu do koncepcji prototypu lub 

interfejsu, wskazane powyżej metody znajdują zastosowanie w kolejnych etapach procesu badawczego. Sam 

schemat badawczy w początkowej fazie zakłada realizację badań deklaratywnych zarówno w grupie twórców 

koncepcji prototypu, jak i grupie potencjalnych użytkowników, natomiast badania konkretnych alternatywnych 

rozwiązań, przewidziane są w dalszej fazie procesu badawczego. Poniższy schemat prezentuje poszczególne etapy 

w przypadku tworzenia i testowania koncepcji interfejsu lub prototypu.  

1.       Określenie potrzeby i celu funkcjonowania prototypu – badanie zespołu koncepcyjnego i 

realizującego 

 Określenie celów  i funkcji – na podstawie badań jakościowych z zespołem określa się wstępną „ideę”, 

koncepcję prototypu lub interfejsu, dodatkowo wskazuje się na funkcjonalność poszczególnych 

elementów 

 Określenie segmentów odbiorców – jak najbardziej szczegółowe wskazanie odbiorców danego prototypu 

lub interfejsu wraz z określeniem cech społeczno-demograficznych potencjalnych użytkowników   

 Określenie kryteriów użytkowania – określenie katalog potencjalnych potrzeb użytkowników, możliwych 

do zaspokojenia w procesie użytkowania prototypu oraz sposobu (ścieżek) ich zaspokajania, z 

uwzględnieniem kryteriów funkcjonalności 

 Określenie potencjalnych problemów – czy już na etapie koncepcji można przewidzieć potencjalne 

obszary ryzyka, możliwe obszary i działania newralgiczne z punktu widzenia użytkownika.  

Prócz opisanych powyżej metod jakościowych możliwych do zastosowania w badaniu twórców i realizatorów 

koncepcji prototypu zastosowań można także metodę badania heurystyk.  

Ocena heurystyczna.  

 Metoda polecana na pierwszych etapach projektowania prototypu jest metoda oparta  na heurystykach.   dostarcza  

w sposób  szybki  i niedrogi  informację  zwrotną  dla  projektantów prototypu.   Opinie   można   uzyskiwać   już   

na początku   procesu   projektowania. Oceny heurystyczne zwykle są przeprowadzane przez niewielki zespół 

ekspertów liczący od 1 do 3 osób. Każda z nich oddzielnie i niezależnie dokonuje analizy interfejsu lub prototypu, 
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pod kątem zgodności z zestawem zasad użyteczności. Przypisanie właściwej  zasady  do konkretnego  problemu  

na liście  pomaga  w zaproponowaniu najlepszych środków  naprawczych3.  

  

2.       Badanie potencjalnych użytkowników prototypu lub interfejsu  

Na kolejny etapie badań staramy się określenie potrzeb potencjalnych użytkowników. W zakresie badań można 

wykorzystać w zależności od możliwości badania ilościowe lub jakościowe (kwestionariusz ankiety – jeśli jest 

możliwość realizacji ankiety audytoryjnej, kwestionariusz wywiadu, lub wywiad indywidualny bądź grupowy, jeśli 

jest taka możliwość). Metody jakościowe badania opinii zostały  szczegółowo przedstawione w pierwszej części 

rozdziału. Na tym etapie badań nie stosuję się behawioralnych metod pomiaru, a samym efektem realizowanych 

badań mają być rekomendacje do budowy prototypu lub interfejsu. Dobór próby potencjalnych użytkowników 

powinien być celowy i zgodny z sugestiami twórców koncepcji.  

3.       Badanie rozwiązań alternatywnych prototypu lub interfejsu - budowa makiety prototypu lub  

interfejsu i testowanie wśród użytkowników, według przyjętych kryteriów.  

Celowym jest zaprojektowanie kilku wariantów prototypu lub interfejsu, aby w trakcie badań testować możliwe do 

zastosowania rozwiązania alternatywne. Badania realizowane są na tzw. mockup’ach czyli makietach. Testowanie 

wariantów alternatywnych umożliwiają testy A/B.  

Testy A/B: wykorzystywane na wstępnym etapie projektowania, jest jedno z podstawowych narzędzi badawczych 

pozwalających na ocenę, która z opracowanych wersji jest preferowana przez użytkowników i które  

z zaproponowanych rozwiązań przyczyni się do zwiększenia użyteczności interfejsu lub prototypu. Pomiędzy 

kolejnymi testami wprowadzane będą zmiany w obrębie jednej zmiennej. Założenia te są konieczne, aby być w 

stanie wyodrębnić indywidualny wpływ danej zmiennej na efekty. Badanie zawierać będzie następujące fazy: 

wprowadzenie użytkownika (krótka instrukcja), realizacja scenariusza użycia, podsumowanie testu  

z użytkownikiem. Badania można realizować w wieli wariantach z wykorzystaniem zarówno pomiarów 

deklaratywnych jak i behawioralnych (Eyetracker, EEG), analogicznie jak przy badaniu użyteczności.  

4.       Rekomendacje sugerowane do wdrożenia.  

Na podstawie realizowanych badań należy wskazać rekomendacje dla poszczególnych rozwiązań. W analizie 

wyników należy kierować się segmentami potencjalnych użytkowników Iwiec na uwadze fakt, iż zaproponowane 

rozwiązania mogą być oceniane zgodnie z preferencjami danego segmentu użytkowników.  

Podsumowanie i odniesienie do badań własnych  

Prezentowane schematy badań mają charakter rekomendacji w realizacji procesów badawczych łączących pomiar 

deklaratywny i behawioralny. Badacz powinien mieć świadomość jakim dysponuje czasem, budżetem  

i możliwościami wdrożenia poszczególnych etapów. Nie  ma konieczności realizacji wszystkich proponowanych 

działań. Jednak niezbędnym wydaje się analiza użytkowników pod względem istotnych punktu widzenia 

                                                      
3 P. Kopyść, Wybrane metody oceny użyteczności stroni aplikacji internetowych, Kraków 2014, s. 15.  
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zmiennych oraz prowadzenie badań jakościowych z użytkownikami w trakcie lub po wykonaniu badań właściwych. 

W zrealizowanych badaniach dotyczących znaków drogowych czy kart wyborczych stosowano zastosowano:  

 Kwestionariusz wywiadu pozwalający ocenić istotne z punktu widzenia badań zmienne 

charakteryzujące badanych np. liczba przejazdów na danym odcinku, staż i doświadczenie badanego 

jako kierowcy, w przypadku kart wyborczych: preferencje wyborcze, wykształcenie, płeć;  

 Badania właściwe, behawioralne z wykorzystaniem eyetrackera  

 Wywiad realizowany ex-post, który z założenia opisywać miał sytuacje badawczą oraz odnosić się do 

przebiegu badania, odczuć i ocen użytkownika, percepcji instrukcji badawczych.  

 

W badaniach reakcji użytkowników na interfejsy i prototypy kluczowym jest łączenie badań o charakterze 

behawioralnym, które ze względu na sposób pomiaru możemy określić jako obiektywne oraz badań o charakterze 

deklaratywnym. Badania deklaratywne są  pomiarem opinii, czyli subiektywnych ocen wyrażanych przez 

użytkowników. Kompleksowe badanie reakcji powinno zakładać łączenie tych elementów. Poniżej zaprezentowano 

schematy badań uwzględniające metodykę behawioralną i deklaratywna w przypadku testowania koncepcji 

prototypu lub w odniesieniu do prototypu już funkcjonującego. 

 

Schemat badań w przypadku w przypadku testowania prototypu istniejącego 

Schemat badań w sferze deklaratywnej i behawioralnej 

 

 

1. Określenie potrzeby i celu badań – indywidualne wywiady pogłębione, zogniskowany wywiad grupowy.  

W przypadku testowania prototypu istniejącego badanie ma charakter retrospektywny. W tej części badań bazujemy 

na gotowej formie prototypu, dlatego celem określenia podstawowych funkcji prototypów, kryteriów jego 

użytkowania oraz sprofilowania segmentów odbiorców, należy przeprowadzić badania w grupie pomysłodawców 

i  twórców prototypów, techników i realizatorów. Badania mają na celu:  

 Określenie funkcji prototypu – w jakim celu powstał prototyp, jakie są założenia jego funkcjonalności  

 Określenie segmentów odbiorców – dla jakich grup odbiorców jest prototyp dedykowany, co przesądza 

o specyfice prototypu i grupie docelowej  

Określenie potrzeby i celu badań w ujęciu retropsektywnym
(poziom deklaratywny)

Weryfikacja kryteriów – konsultacja (panel ekspertów)

Realizacja badań właściwych (łaczenie badan 
behawioralnych i deklaratywnych) - badanie użytkowników

Rekomendacje do wdrożenia na podstawie badań 

Weryfikacja proponowanych wdrożeń 
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 Określenie kryteriów użytkowania – co decyduje o funkcjonalności prototypu, jakie są kryteria jego 

użytkowania w sytuacji idealnej  

 Określenie potencjalnych problemów – jakie już sygnalizowano problemy lub jakie są przypuszczenia 

co do problemów w zakresie funkcjonalności  

Dla uzyskania odpowiedzi na wskazane powyżej  pytania, przeprowadza się badania o charakterze jakościowym. 

Proces badawczy na tym etapie przewiduje:  

Realizację indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) według wcześniej przygotowanego scenariusza  

z twórcami koncepcji prototypu; celem tego etapu jest wskazanie jak najbardziej szczegółowych założeń 

funkcjonowania. Założenia zostać skonfrontowane w realizowanych   ilościowych oraz jakościowym badaniu 

fokusowym (FGI) z użytkownikami prototypu.  

Realizację indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) według wcześniej przygotowanego scenariusza  

z technicznymi twórcami prototypu.  Celem tego etapu jest wskazanie założonych ścieżek i schematów 

postępowania. Schematy te zostaną wykorzystane w realizacji badań użytkowników jako podstawa do scenariuszy 

testów użyteczności.  

Opis stosowanych metod badawczych:  

Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI) – grupa fokusowa to metoda badawcza polegająca na zbieraniu danych  

w czasie wspólnej pracy w grupie i dyskusji na dany temat 6-9 wyselekcjonowanych. Przebiegiem dyskusji kieruje 

moderator, którego zadaniem jest skłonienie uczestników badania do szczerych wypowiedzi i ocen w odniesieniu 

do omawianego zagadnienia. Grupy fokusowe bazują na aktywnym zaangażowaniu uczestników i dostarczają 

dokładnych danych jakościowych. 

 

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) - rozmowa z respondentem, której celem jest gromadzenie informacji 

dotyczących poglądów, postaw, wartości, procesów decyzyjnych. W przypadku badań prototypów w zakresie 

założeń i realiów jego funkcjonalności. Badania te w szczególności mają zastosowanie w diagnozowaniu poziomu 

zadowolenia użytkowania, pozwalają na wyznaczenie segmentu użytkowników, dokonanie oceny potrzeb czy 

testowania produktu. W badaniach wywiady pogłębione stosowane są w szczególności gdy niewiele wiadomo  

o badanych zagadnieniach, występuje konieczność zgromadzenie informacji o poglądach, motywach postępowania 

oraz zagadnieniach dotyczących np. grupy odbiorców prototypu.  

Efektem prowadzonych na tym etapie badan powinno być: 

 Określenie  celów i pożądanych  wyników funkcjonalności prototypu. 

 Znalezienie  rozwiązań dla określonych  celów. 

 Określenie  zakładanych metod do osiągnięcia celów – na tej podstawie projektowane zostaną ścieżki użycia 

prototypu oraz schemat badań z użytkownikami.  

 

2. Weryfikacja kryteriów – konsultacja (panel ekspertów) – fakultatywnie.  

Działaniem o charakterze uzupełniającym może być powołanie panelu ekspertów. Celem stosowanej metody jest 

weryfikacja przyjętych do oceny użyteczności kryteriów funkcjonalności. Metoda polega na powołaniu ekspertów 

(warto zróżnicować zespół pod względem reprezentacji grup pracujących nad prototypem), a następnie ekspertom 
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poddaje się pod ocenę listę poszczególnych kryteriów oraz ich wagę. Dodatkowo metodę można wykorzystać,  

w celu weryfikacji projektowanych ścieżek użycia według których prowadzone będą badania z użytkownikami. 

Metodę można wzbogacić o ocenę heurystyczną opisaną w dalszej części opracowania. Konsekwencją 

wprowadzenia oceny heurystycznej jest stworzenie potencjalnej listy problemów z użytecznością.  

3. Realizacja badań właściwych – badania użytkowników.  

Kolejnym etapem badań są badania użytkowników. Osoby uczestniczące w badaniach dobiera się w sposób celowy 

ze względu na ustalenia z wcześniejszych etapów badań, zgodnie z założeniami segmentacji odbiorców. Na tym 

etapie łączymy metodykę badan deklaratywnych i behawioralnych, czyli wykorzystujemy narzędzia pomiaru typu 

Eyetracker czy EEG z wywiadem i obserwacją. Łączne zastosowanie metod nastąpić może w trakcie testów 

użyteczności. Testy te można realizować na wiele sposobów (przykłady):  

1. Eyetracking lub/i EGG wraz z obserwacją prowadzoną przez moderatora bez szczególnych komentarzy 

użytkownika. Materiał rejestrowany i analizowany przez badacza.  

2. Eyetracking lub/i EGG wraz z obserwacją prowadzoną przez moderatora z prośbą do użytkownika aby 

relacjonował poszczególne czynności w trakcie badań.  

3. Eyetracking lub/i EGG wraz z obserwacją prowadzoną przez moderatora bez szczególnych komentarzy 

użytkownika, a następnie zarejestrowany materiał odtwarzany jest badanemu z prośbą o komentarz ex post.   

Opis stosowanych metod:  

Testy funkcjonalności – pozwalają zidentyfikować obszary funkcjonalności, w których użytkownicy mają trudności 

(zjawiska wskazywane w czasie testowania prototypu z dużym prawdopodobieństwem wystąpiłyby podczas 

rzeczywistego funkcjonowania interfejsów jak i prototypów). W każdym module badawczym powinno 

uczestniczyć 5-7 osób (liczebność zgodna z metodologią Jakoba Nielsena). Samo badanie odbywa się w obecności 

moderatora i realizowane jest według scenariusza i przygotowanych wcześniej zadań testowych (dla każdego 

zadania przygotowane są także informacje i schematy opisujące pożądane zachowania uczestnika testu) tzw. 

ścieżek użycia. Ścieżki użycia odpowiadają założeniom użyteczność określonym na pierwszych etapach badań,  

a w trakcie badań użytkowników pozwalają na4:  

a) Określenie liczby   ukończonych   zadań  - zadanie   jest   ukończone,   gdy   użytkownik znalazł 

rozwiązanie,  odpowiedź,  osiągnął  cel  zadania 

b) Określenie liczby  błędów - liczba  odchyleń  w realizacji  od  założenia  scenariusza, w tym wskazanie:  

 Błędów   krytycznych ‐ odchylenia,   które   uniemożliwiają   ukończenie   zadania  lub 

nieprawidłowe   wartości,   których   użytkownik   nie   jest   świadomy,   że   jego rozwiązanie nie jest poprawne. 

 Błędów  niekrytycznych - nie   wpływają   na ukończenie   zadania,   a jedynie skutkują mniejszą  efektywnością. 

c) Stopę wolną od błędów odsetek uczestników badania, którzy wykonali zadanie bez błędów (krytycznych  

i niekrytycznych). 

d) Czasu niezbędnego na wykonanie zadania - ilość  czasu  potrzebna  uczestnikowi  do wykonania  zadania. 

e) Określenie miar subiektywnych ‐ oceny   własne   uczestnika   badania, np.  łatwość użycia,  wyszukania 

informacji  itp.  diagnozowane w trakcie prowadzonego wywiadu lub kwestionariusza ankiety z zastosowaniem 

skal pomiaru.  

  

                                                      
4 Wskazanie za: P. Kopyść, Wybrane metody oceny użyteczności stroni aplikacji internetowych, Kraków 2014.  
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Eyetracking - metoda   określającą   kierunek   wzroku   badanego   oparta na założeniu,  że kierunek optyki 

jest  ściśle  po wiązany z pozycją  źrenicy  oraz  refleksji spojówki. Specjalne  urządzenie analizuje  ruch 

gałek  ocznych oraz  refleksję odbijanego  światła. W przypadku prototypów interfejsów warto stosować urządzenia 

o charakterze stacjonarnym (np. Tobii Studio), w jak najmniejszym stopniu ingerujących w zachowanie badanego, 

w przypadku badań prototypów wskazane jest posługiwanie się narzędziem o charakterze mobilnym (np. Tobii 

Glasses), zawsze ze świadomością o innym charakterze gromadzenia i analizy danych niż w przypadku eyetrackera 

stacjonarnego. Oprogramowanie do eyetrackingu odtwarza ścieżkę skanowania wzrokiem obrazu wyświetlanego 

na monitorze/w przestrzeni rejestrowaną w czasie badania. Badany, obserwując otoczenie, zatrzymuje wzrok na 

różnych elementach. W czasie zatrzymania linii wzroku pobierane są informacje z otoczenia, przekazywane do 

mózgu i tam przetwarzane. Pomiędzy kolejnymi fiksacjami oko wykonuje szybki ruch przemieszczenia (sakada). 

Przemieszczanie i zatrzymywanie linii wzroku na konkretnych punktach tworzy ścieżkę skanowania. Eyetrackery 

rejestrują taką ścieżkę - co, jak długo i w jakiej kolejności oglądał badany. Czytanie odbywa się tylko w czasie 

zatrzymania wzroku tzw. fiksacji, podczas ruchu oko nie odbiera informacji, gdyż widzenie w tym przypadku jest 

nieostre. Dodatkowym elementem uzupełniającym testów użyteczności może być clicktraking – metoda 

wykorzystywana do śledzenia aktywności użytkowników na stronach www. Metoda stanowi zupełnienie 

eyetrackingu – z jednej strony uzyskujemy mapę miejsc ze względu na oglądalność danej strony (eyetracking),  

z drugiej – ze względu na „klikalność” (klicktracking). 

 

EEG – narzędzie diagnostyki pracy mózgu, oparte na badaniach elektroencefalograficznych, które wykorzystuje 

się do wykrycia podświadomych, emocjonalnych reakcji konsumenta na prezentowane bodźce 5 .  Urządzenie  

w badaniach interfejsów i prototypów może być wykorzystywane zarówno jaki o samodzielne narzędzie pomiaru 

lub w połączeniu z Eyetrackerem, szczególnie w przypadku eyetrackingu stacjonarnego.  

 

Realizacja tego etapu badań powinna przyczynić się do:  

 Ustalenia  odpowiednich operacji i  reakcji  fizycznych  oraz psychicznych (w tym ruchu gałek ocznych, emocji 

i fal mózgowych).  

 Przypisania wartości  np. czasu do każdej  operacji, określenia zastosowanej ścieżki użycia (jej adekwatności do 

założeń), wskazania momentów problemowych.  

 Zsumowanie  czasów  wykonywania  każdej  operacji, także podsumowania wydolności poszczególnych zadań.  

 Zestawienie założeń oraz wyników badań. Wskazanie rozbieżności i analizę.  

 

Etap badań użytkowników można zakończyć realizacją zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z wybranymi 

(zaangażowanymi w badania ilościowe) użytkownikami, celem podsumowania i rekomendacji w oparciu o opinie 

subiektywne.  Dobór próby w tym przypadku także będzie miał charakter celowy i będzie bezpośrednią implikacją 

uzyskanych wyników badań ilościowych. 

4. Rekomendacje do wdrożenia.  

Na podstawie przeprowadzonych badań użytkowników należy przeprowadzić analizę w dwóch wymiarach:  

                                                      
5 Praca zbiorowa. Rejestracja i analiza sygnału EEG na użytek neuromarketingu, s. 9; http://pe.org.pl/articles/2015/5/3.pdf 
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1) Analiza statystyczna zgromadzonych danych dla każdego użytkownika jako osobnego przypadku oraz w postaci 

agregacji danych dla poszczególnych obszarów funkcjonalności.  

2) Analiza porównawcza, w stosunku do określonych na pierwszym etapie badań: założeń i kryteriów 

funkcjonalności, założonej ścieżki poszukiwania rozwiązań.  

Rezultat analiz powinny stanowić rekomendacje dotyczące poprawy poszczególnych elementów interfejsu czy 

prototypu, wskazywać popełniane przez użytkowników błędy, czas realizacji poszczególnych zadań oraz rozkład 

poziomy wykonalności zadań, według ścieżek użytkowania. Raport powinien podsumowywać zarówno elementy 

funkcjonalne jak i niefunkcjonalne z punktu widzenia wyników badań behawioralnych jaki i deklaratywnych.  

 

5. Weryfikacja funkcjonalności wdrożeń – fakultatywnie.  

Proces badawczy można powtórzyć testując zastosowane wdrożenia będące odpowiedzią na rekomendacje po 

przeprowadzeniu badań z użytkownikami. Wprowadzone zmiany powinny być testowane na grupie osób biorących 

udział w teście funkcjonalności. W przypadku kiedy powtórzenie badan nie jest możliwe na tych samych 

użytkownikach należy próbę uzupełnić mając na uwadze cechy społeczno-demograficzne użytkowników oraz 

profil preferencji.  

Schemat badań w przypadku tworzenia koncepcji prototypu  

Schemat badań w sferze deklaratywnej i behawioralnej 

 

W przypadku realizacji badań behawioralnych i deklaratywnych w odniesieniu do koncepcji prototypu lub 

interfejsu, wskazane powyżej metody znajdują zastosowanie w kolejnych etapach procesu badawczego. Sam 

schemat badawczy w początkowej fazie zakłada realizację badań deklaratywnych zarówno w grupie twórców 

koncepcji prototypu, jak i grupie potencjalnych użytkowników, natomiast badania konkretnych alternatywnych 

rozwiązań, przewidziane są w dalszej fazie procesu badawczego. Poniższy schemat prezentuje poszczególne etapy 

w przypadku tworzenia i testowania koncepcji interfejsu lub prototypu.  

 

1. Określenie potrzeby i celu funkcjonowania prototypu – badanie zespołu koncepcyjnego i realizującego 

 Określenie celów  i funkcji – na podstawie badań jakościowych z zespołem określa się wstępną „ideę”, 

koncepcję prototypu lub interfejsu, dodatkowo wskazuje się na funkcjonalność poszczególnych 

elementów 

Badania zespołu koncepcyjnego i realizującego pototyp

Badania potencjalnych użytkowników prototypu

Badania rozwiązań alternatywnych prototypu

Rekomendacje do wdrożenia na podstawie badań 
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 Określenie segmentów odbiorców – jak najbardziej szczegółowe wskazanie odbiorców danego 

prototypu lub interfejsu wraz z określeniem cech społeczno-demograficznych potencjalnych 

użytkowników   

 Określenie kryteriów użytkowania – określenie katalog potencjalnych potrzeb użytkowników, 

możliwych do zaspokojenia w procesie użytkowania prototypu oraz sposobu (ścieżek) ich zaspokajania, 

z uwzględnieniem kryteriów funkcjonalności 

 Określenie potencjalnych problemów – czy już na etapie koncepcji można przewidzieć potencjalne 

obszary ryzyka, możliwe obszary i działania newralgiczne z punktu widzenia użytkownika.  

Prócz opisanych powyżej metod jakościowych możliwych do zastosowania w badaniu twórców i realizatorów 

koncepcji prototypu zastosowań można także metodę badania heurystyk.  

Ocena heurystyczna.  

 Metoda polecana na pierwszych etapach projektowania prototypu jest metoda oparta  na 

heurystykach.   dostarcza  w sposób  szybki  i niedrogi  informację  zwrotną  dla  projektantów 

prototypu.   Opinie   można   uzyskiwać   już   na początku   procesu   projektowania. Oceny heurystyczne zwykle 

są przeprowadzane przez niewielki zespół ekspertów liczący od 1 do 3 osób. Każda z nich oddzielnie i niezależnie 

dokonuje analizy interfejsu lub prototypu, pod kątem zgodności z zestawem zasad użyteczności. Przypisanie 

właściwej  zasady  do konkretnego  problemu  na liście  pomaga  w zaproponowaniu najlepszych 

środków  naprawczych6.  

 

2. Badanie potencjalnych użytkowników prototypu lub interfejsu  

Na kolejny etapie badań staramy się określenie potrzeb potencjalnych użytkowników. W zakresie badań można 

wykorzystać w zależności od możliwości badania ilościowe lub jakościowe (kwestionariusz ankiety – jeśli jest 

możliwość realizacji ankiety audytoryjnej, kwestionariusz wywiadu, lub wywiad indywidualny bądź grupowy, jeśli 

jest taka możliwość). Metody jakościowe badania opinii zostały  szczegółowo przedstawione w pierwszej części 

rozdziału. Na tym etapie badań nie stosuję się behawioralnych metod pomiaru, a samym efektem realizowanych 

badań mają być rekomendacje do budowy prototypu lub interfejsu. Dobór próby potencjalnych użytkowników 

powinien być celowy i zgodny z sugestiami twórców koncepcji.  

3. Badanie rozwiązań alternatywnych prototypu lub interfejsu - budowa makiety prototypu lub  interfejsu  

i testowanie wśród użytkowników, według przyjętych kryteriów.  

Celowym jest zaprojektowanie kilku wariantów prototypu lub interfejsu, aby w trakcie badań testować możliwe do 

zastosowania rozwiązania alternatywne. Badania realizowane są na tzw. mockup’ach czyli makietach. Testowanie 

wariantów alternatywnych umożliwiają testy A/B.  

Testy A/B: wykorzystywane na wstępnym etapie projektowania, jest jedno z podstawowych narzędzi badawczych 

pozwalających na ocenę, która z opracowanych wersji jest preferowana przez użytkowników i które  

z zaproponowanych rozwiązań przyczyni się do zwiększenia użyteczności interfejsu lub prototypu. Pomiędzy 

kolejnymi testami wprowadzane będą zmiany w obrębie jednej zmiennej. Założenia te są konieczne, aby być  

w stanie wyodrębnić indywidualny wpływ danej zmiennej na efekty. Badanie zawierać będzie następujące fazy: 

                                                      
6 P. Kopyść, Wybrane metody oceny użyteczności stroni aplikacji internetowych, Kraków 2014, s. 15.  
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wprowadzenie użytkownika (krótka instrukcja), realizacja scenariusza użycia, podsumowanie testu  

z użytkownikiem. Badania można realizować w wieli wariantach z wykorzystaniem zarówno pomiarów 

deklaratywnych jak i behawioralnych (Eyetracker, EEG), analogicznie jak przy badaniu użyteczności.  

4. Rekomendacje sugerowane do wdrożenia.  

Na podstawie realizowanych badań należy wskazać rekomendacje dla poszczególnych rozwiązań. W analizie 

wyników należy kierować się segmentami potencjalnych użytkowników Iwiec na uwadze fakt, iż zaproponowane 

rozwiązania mogą być oceniane zgodnie z preferencjami danego segmentu użytkowników.  

Podsumowanie i odniesienie do badań własnych  

Prezentowane schematy badań mają charakter rekomendacji w realizacji procesów badawczych łączących pomiar 

deklaratywny i behawioralny. Badacz powinien mieć świadomość jakim dysponuje czasem, budżetem  

i możliwościami wdrożenia poszczególnych etapów. Nie  ma konieczności realizacji wszystkich proponowanych 

działań. Jednak niezbędnym wydaje się analiza użytkowników pod względem istotnych punktu widzenia 

zmiennych oraz prowadzenie badań jakościowych z użytkownikami w trakcie lub po wykonaniu badań właściwych. 

W zrealizowanych badaniach dotyczących znaków drogowych czy kart wyborczych stosowano zastosowano:  

 Kwestionariusz wywiadu pozwalający ocenić istotne z punktu widzenia badań zmienne charakteryzujące 

badanych np. liczba przejazdów na danym odcinku, staż i doświadczenie badanego jako kierowcy, w przypadku 

kart wyborczych: preferencje wyborcze, wykształcenie, płeć;  

 Badania właściwe, behawioralne z wykorzystaniem eyetrackera  

 Wywiad realizowany ex-post, który z założenia opisywać miał sytuacje badawczą oraz odnosić się do przebiegu 

badania, odczuć i ocen użytkownika, percepcji instrukcji badawczych.  
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Pilotaż opracowanej metodyki badań i weryfikacja / modyfikacja metodyki 
 

PROJEKT „ZNAKI DROGOWE” 

 

W projekcie badań z racji dużych kosztów oraz konieczności angażowania zewnętrznych zasobów nie 

przeprowadzano badań pilotażowych, lecz jazdy testowe / próbne. Zespół w oparciu o studia literaturowe 

przygotował plan badania oraz dobrał odpowiednie parametry urządzeń. W oparciu o zgromadzoną wiedze ze 

studium literaturowego przyjęto z kolei, że na rozpoznawanie i odczytywanie informacji zawartych na znaku mają 

wpływ następujące czynnik (Targosiński, 2014)7:  

1. geometrii pojazdu (wysokość oczu kierowcy, odległość od innego pojazdu), 

2. geometria drogi (nachylenie do poziomu, odcinek prostoliniowy lub zakręt, szerokość pasa ruchu, 

szerokość pobocza), 

3. usytuowanie znaku w stosunku do pojazdu, 

4. prędkość pojazdu, 

5. pogoda (opady), 

6. współczynniki odblasku materiałów lica znaku, 

7. natężenie oświetlenia światła padającego na znak,  

8. luminancja poszczególnych elementów znaku, 

9. kontrast pomiędzy elementami znaku (np. pomiędzy piktogramem a tłem), 

10. rodzaj znaku, 

11. wielkość znaku, 

12. wielkość piktogramów (liter), 

13. ostrość wzroku kierowcy, 

14. predyspozycje psychiczne kierowcy (stan psychiczny, czas reakcji, doświadczenie).  

 

Uwzględniając wskazane czynniki do badania dobrano odpowiedni sprzęt (SMI Glasses) oraz przeprowadzono  

3 jazdy testowe. Przygotowano także dokumentację fotograficzną, która stanowiła potem tło dla 

przygotowywanych map cieplnych. W trakcie jazd testowych zwrócono uwagę, że złożony jest również sam proces 

rozpoznawania oznakowania. Proces prawidłowej identyfikacji znaku dzieli się na minimum dwie fazy, 

przebiegające najpierw w odległości 200 – 170 metrów oraz kolejnej w odległości 130 – 70 metrów. Procesy 

poznawcze zachodzące w trakcie jazdy można podzielić na8: 

 

1. postrzeganie czegoś, co wydaje się być znakiem drogowym (Spojrzenie0 ), 

2. uzyskanie pewności, że obserwowany obiekt to znak i rozpoznanie barwy znaku (Przerwa), 

3. rozpoznanie szczegółów znaku: piktogramów, liter oraz identyfikacja tablic informacyjnych 

(Spojrzenie1). 

                                                      
7 Targoński T., Koncepcja pomiarów eksploatacyjnych oznakowania dróg, prace instytutu elektrotechniki, zeszyt 

237, 2008 
8 Schreiber F., Eye Gaze Patterns during Highway Sign Reading, dostęp: 

http://apps.usd.edu/coglab/schieber/pdf/Schieber-etal-2004.pdf  

 

http://apps.usd.edu/coglab/schieber/pdf/Schieber-etal-2004.pdf
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 Procesy poznawcze zachodzące w trakcie jazdy. 

Źródło: opracowanie własne  

  

Przyjmując to założenie z jazd testowych, zwrócono uwagę, że samo spostrzeżenie znaku (odbywające się 

po raz pierwszy w odległości najczęściej 180 metrów) nie jest równoznaczne z prawidłowym rozpoznaniem znaku, 

nie wspominając o ewentualnym wytworzeniu motywacji/tendencji do zastosowania się do oznakowania. 

Czynnikiem mającym krytyczne znaczenia dla rozpoznania jest długość fiksacji (czas, jaki kierowca poświęca na 

utrzymanie wzroku na danym elemencie oznakowania) oraz fakt, czy postrzeganie ma charakter widzenia 

centralnego, czy peryferyjnego. Jazda testowa pokazała, że kierowcy przemierzający dany odcinek drogi po raz 

kolejny w większości przypadków dokonują identyfikacji znaków za pomocą widzenia peryferyjnego, skupiając 

punk centralny najczęściej na pojeździe znajdującym się przed kierowanym pojazdem lub na elementach pobocza. 

Z tym też założeniem przygotowano dokumentację fotograficzną do zasadniczej części badania. 

 

 

 

PROJEKT "KARTA WYBORCZA" 

 

 Przegląd literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że dotychczas prowadzone badania dotyczące tego, jak 

jednostka oddaje głos w wyborach, koncentrowały się przede wszystkim na zmiennych podmiotowych oraz 

zmiennych dotyczących kontekstu społeczno-politycznego. Relatywnie niewielka część badaczy, która próbowała 

określić, w jakim stopniu szeroko pojęty układ graficzny karty wyborczej ma znaczenie dla wyników wyborów. 

Formułowano wnioski przede wszystkim w oparciu o dane zastane, pochodzące z wyników wyborów. W tym celu 

dokonywano analizy porównawczej pomiędzy wynikami poszczególnych wyborów, zestawiając je z kolejnością 

kandydatów, list wyborczych itp. Podejście to wydaje się jednak w istotnej części niedoskonałe metodologicznie. 

Przede wszystkim dokonywanie porównań w odniesieniu do różnych wyborów (oddalonych czasowo zazwyczaj  

o okres cztero- lub pięcioletni), oznacza porównywanie sposobu podejmowania decyzji wyborczych w zupełnie 

odmiennych okolicznościach społeczno-politycznych. Czas pomiędzy wyborami to okres, w trakcie którego 

dochodzi do wielu zmian w zakresie sposobu odbierania sceny politycznej, podstawowych zjawisk politycznych 

itp.  

Dotychczas prowadzone badania miały przede wszystkim postać badań korelacyjnych, które nie pozwalały 

na jednoznaczne określenie zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy poszczególnymi zmiennymi (w tym 

przypadku układem graficznym karty do głosowania a sposobem podejmowania decyzji wyborczej). W tym 

kontekście zasadne było przeprowadzenie badań w modelu eksperymentalnym, w ramach którego weryfikowano, 
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na ile odmienności w układzie graficznym karty do głosowania będą miały znaczenie w przebiegu procesu 

oddawania głosu. Podejście takie było o tyle uzasadnione, że jak pokazały wcześniejsze badania osoby zajmujące 

pierwsze miejsca na listach otrzymały średnio 31% głosów popierających dane ugrupowanie. Kandydaci na 

drugich, trzecich i czwartych miejscach uzyskali kolejno 19%; 13,4% i 10,5 % głosów oddanych na swoją listę.  

Ten przypadek jasno wskazuje jak istotne dla końcowych wyników są miejsca na liście wyborczej. Im więcej 

kandydatów znajduje się na jednej liście tym większy wpływ mogą mieć na wyborców efekty percepcyjne 

(Gendźwiłł, Raciborski, 2014).   

 

Badanie pilotażowe na próbie 10 osób (5K/5M) miało w założeniu odnieść się tylko do percepcji samej 

karty, oddzielając w procesie decyzyjnym wpływ samych preferencji wyborczych. Zespół badaczy w składzie: dr 

Remigiusz Koc, dr Piotr Szymański, mgr Robert Lauks, mgr Paulina Markiewicz zaproponował kartę wzorowaną 

na karcie wybroczej zawierającej jednak zestawienie Marek i Modeli samochodów osobowych. 

 

Poniżej przedstawiono fotografie kart z badania pilotażowego: 

 

 

Ilustracja 1. Rodzaje kart do głosowania (modele i marki samochodów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku pilotażu otrzymano informację zwrotną dotyczącą uzupełnienia kart, jednocześnie zwrócono 

uwagę na rozbieżności w interpretacji instrukcji przekazywanej uczestniczącym w badaniu. Do najczęstszych 

błędów uczestniczących w badania należało: 

- zaznaczanie obiektu nie preferowanego / lubianego lecz posiadanego  

- zaznaczanie kilku modeli i marek na jednej karcie do głosowania 

- nie zrozumienie instrukcji 

- odmienny wzorzec zachowania w przypadku wyboru preferowanych pojazdów vs. Decyzja dot. wyboru 

kandydata.  
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Jednocześnie przygotowano rekomendacje dot. warunków badania oraz odpowiedniej kalibracji używanych 

okularów Tobii Glassess 2. Zmodyfikowano instrukcję do eksperymentu oraz ponownie przygotowano karty już 

w oparciu o wzorzec decyzji wyborczej (zawierającej listę przykładowych kandydatów) 
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Badania z wykorzystaniem opracowanej metodyki w odniesieniu do 

konkretnych interfejsów audiowizualnych i fizycznych 
 

PROJEKT "KARTA WYBORCZA" 

Uwzględniając powyżej przedstawiony model oraz wnioski z badań pilotażowych, w ostatecznym badaniu podjęto 

próbę empirycznej weryfikacji tego, na ile graficzna konstrukcja kart do głosowania ma przełożenie na przebieg 

podejmowania decyzji wyborczej. Przygotowano schemat badań eksperymentalnych z wykorzystaniem aparatury 

eye-trackingowej. Uwzględniał on trzy warianty kompozycji graficznej karty wyborczej: 

1. Karta wyborcza „tradycyjna” (ZN1) – książeczka zawierająca prezentację poszczególnych list 

wyborczych (na osobnych, kolejnych kartach). Zgodnie z tym wzorem instrukcja prezentowana była na 

każdej stronie „książeczki”, wskazując osobie głosującej, w jaki sposób powinna oddać głos; 

2. Karta wyborcza rozbudowana (ZN2) – strony prezentujące poszczególne listy wyborcze poprzedzone 

zostały dwiema dodatkowymi kartami, na których zawarto: instrukcję określającą zasady oddawania 

głosu (strona pierwsza, tytułowa), spis treści określający kolejność poszczególnych list wyborczych 

(ugrupowań) wraz ze wskazaniem numerów stron; 

3. Karta wyborcza średnia (ZN3) – strony prezentujące poszczególne listy wyborcze poprzedzone zostały 

jedną dodatkową kartą (stroną), na której zawarto instrukcję określającą zasady oddawania głosu oraz spis 

treści wskazujący kolejność poszczególnych list oraz odpowiadające im numery stron. 

 

Dążąc do uzyskania odpowiedniego poziomu realizmu sytuacyjnego, pozostałe elementy graficzne kart 

(miejsce na pieczęć itp.) zostały przygotowane w sposób zbliżony do realnych wyborów. Kwestią wymagającą 

podkreślenia jest dobór kandydatów poszczególnych kart wyborczych, tj. zestaw nazwisk, które umieszczono w 

zestawie kart do głosowania. Karty do głosowania zostały opracowane zgodnie ze schematem typowym dla 

wyborów samorządowych, przy czym zrezygnowano z umieszczenia realnych nazwisk kandydatów z wyborów 

samorządowych. Wynikało to z obawy przed zniekształceniem przebiegu głosowania (osoba badana mogła 

rozpoznać danego kandydata jako osobę, która przegrała/wygrała wybory). W związku z tym, na liście kandydatów 

umieszczono wykaz polityków z największych ugrupowań politycznych, kierując się ich poziomem 

rozpoznawalności (wybrano polityków charakteryzujących się rozpoznawalnością na szczeblu krajowym).  

Badania realizowano w dwóch głównych etapach: 

 

a) Etap I. Badanie z wykorzystaniem aparatury eyetrackingowej. Osoba badana zaproszona do udziału  

w badaniu w pierwszej części etapu informowana była, że badanie zostanie przeprowadzone  

z wykorzystaniem aparatury mobilnego eyetrackingu oraz o tym, że samo badanie ma charakter 

nieinwazyjny. Dokonywano kalibracji sprzętu wymaganej do dokonania prawidłowego pomiaru 

badania9. Następnie przekazywano osobie badanej jedną z trzech wersji karty wyborczej prosząc, aby 

wypełniła ją zgodnie z instrukcją w niej zawartą. Informowano o nielimitowanym czasie na realizację 

tego zadania. Etap pierwszy realizowany był zgodnie z przyjętą procedurą standaryzacji procesu 

badawczego (m.in. zbliżone warunki badania – pomieszczenie, poziom oświetlenia pomieszczenia, treść 

instrukcji i zakres informacji udzielanych osobie badanej itp.).  

 

                                                      
9 Z udziału w badaniu wykluczono osoby mające wadę wzroku, w przypadku których odpowiednie 

skalibrowanie sprzętu pomiarowego nie było możliwe. 
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b)  Etap II. Wywiad indywidualny. Po wypełnieniu przez osobę badaną karty do głosowania proszono  

o udział w krótkim wywiadzie indywidualnym, odnoszącym się do etapu I. W ramach wywiadu 

diagnozowano m.in. odbiór sytuacji eksperymentalnej przez osobę badaną, jej ocenę czytelności karty 

wyborczej, ocenę jakości podjętej przez nią decyzji i inne kwestie mające znaczenie dla jakości analizy 

zebranego materiału10. Jedną z ważniejszych kwestii, która była przedmiotem prowadzonego wywiadu 

indywidualnego było określenie przez osobę badaną, czy w ramach etapu I. mogła podjąć decyzję zgodną 

z jej poglądami i preferencjami politycznymi, czy też wystąpiły okoliczności, które to uniemożliwiły.  

 
 

Zgromadzone w ramach dwóch etapów dane zostały włączone do analizy szczegółowej (m.in. analizy nagrań  

z mobilnego eyetrackingu). Pozwoliły one na określenie m.in. tzw. map cieplnych, czyli oznaczeń tych części kart, 

w przypadku których badani ogniskowali wzrok najczęściej i najdłużej. W badaniach wzięło udział łącznie 57 osób, 

przy czym do analizy włączono dane pochodzące od 49 osób, ze względu na wady wzroku części osób badanych 

lub błędy zapisu, które wystąpiły w nielicznych przypadkach. W trakcie badań rejestrowano podstawowe dane 

socjodemograficzne osób badanych (wiek, płeć, poziom wykształcenia), aczkolwiek ze względu na niewielką 

liczebność próby nie włączono tych parametrów do obszaru zmiennych.   

Celem badania było określenie m.in. następujących kwestii: 

1. Czy odmienny układ graficzny treści zawartych w karcie do głosowania wpływa na poziom 

prawidłowości oddawanych głosów przez osoby badane (prawidłowość była rozumiana jako oddanie 

głosu zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji głosowania – m.in. oddanie tylko jednego głosu, 

przy jednym z nazwisk kandydatów poprzez postawienie znaku „x”)? 

 

2. Czy odmienny układ graficzny treści zawartych w karcie do głosowania wpływa na sposób analizy 

wzrokowej tejże karty przez osoby badane, tj. czy w zależności od wersji graficznej karty do głosowania 

można zaobserwować odmienne wzorce odbioru treści zawartych na poszczególnych stronach kart do 

głosowania? 

Przeprowadzone badanie nie pozwalają na to, aby udzielić twierdzącej odpowiedzi na pytanie badawcze I., 

dotyczące zależności między układem graficznym karty do głosowania a prawidłowością oddanego głosu. Jak 

pokazują wyniki przeprowadzonego badania, w przypadku wszystkich trzech wariantów karty do głosowania 

zaobserwowano zbliżony poziom prawidłowo dokonanych wyborów politycznych. W przypadku kart do 

głosowania zawierających instrukcje głosowania i spis treści na odrębnej karcie, zanotowano jednakowy poziom 

prawidłowych zaznaczeń (63% wszystkich wypełnionych kart do głosowania). Nieco wyższy poziom 

prawidłowości (72%) stwierdzono z kolei w przypadku wariantu karty wyborczej tradycyjnej (nie zawierającej 

spisu treści).  

Poniżej przedstawiono wyniki badań w postaci map cieplnych dla poszczególnych kart wyborczych.   

Ilustracja 1. Wyniki dla karty wyborczej według wzoru ZN1: 

 

                                                      
10 Istotnym ograniczeniem wskazywanym przez część osób badanych był brak występowania na liście 

wyborczej osób/partii, na które osoba była skłonna oddać swój głos. 
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Wyniki dla karty wyborczej ZN2: 

 

  
 

Mapy cieplne przygotowane w oparciu o wyniki badań z wykorzystaniem karty wyborczej ZN3: 
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Przedstawione powyżej wyniki (mapy cieplne) pozwalają stwierdzić, że w przypadku poszczególnych, 

odmiennych wzorów graficznych kart do głosowania, można zaobserwować zróżnicowany proces percepcji 

wzrokowej treści. Widoczne jest to przede wszystkim w odniesieniu do sposobu percypowania stron kart 

wyborczych zawierających nazwiska kandydatów.  

 

 Wnioski  

Przedstawione powyżej wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków z przeprowadzonych 

badań: 

a)     Zastanawiający jest relatywnie niski poziom głosów oddanych w sposób poprawny – zgodnie z otrzymanymi 

wynikami około 1/3 osób badanych wypełniło kartę do głosowania w sposób niezgodny z instrukcją.  

Z pewnością tak wysoki odsetek odpowiedzi nieprawidłowych wymaga dalszej pogłębionej analizy 

określającej jej przyczyny. Można przypuszczać, że jest on konsekwencją pewnej sztuczności całej sytuacji 

eksperymentalnej, w której umieszczano osoby badane. Ponadto osoby dokonujące wyboru politycznego nie 

były poinformowane o specyfice zadania, które przed nimi postawiono. W efekcie proszone były o dokonanie 

wyboru politycznego bez możliwości wcześniejszego przygotowania, przemyślenia, oceny kandydatów. Pod 

tym względem sytuacja eksperymentalna różniła się istotnie od realiów podejmowania decyzji wyborczej  

w ramach prawdziwych wyborów politycznych.  

Poza tym, nowość sytuacji eksperymentalnej (zwłaszcza założenie aparatury mobilnego eyetrackingu) mogła być 

czynnikiem zmniejszającym poziom koncentracji osoby badanej na zadaniu (wybór polityczny). Wydaje się, że  

w przypadku kolejnych badań należy zadbać o rozbudowanie instrukcji wyjaśniającej oraz lepsze 

„przyzwyczajenie” osoby badanej do sytuacji badania z wykorzystaniem eyetrackera). 

b)     Otrzymane wyniki pozwalają na określenie pewnych powtarzalnych tendencji  

w zakresie spostrzegania poszczególnych części karty do głosowania, w szczególności odnośnie: 

 Instrukcji. Badania pokazały, że osoby badane jedynie w niewielkim stopniu ogniskowały i utrzymywały 

wzrok na treści instrukcji głosowania. Dotyczyło to zwłaszcza kluczowych fragmentów tej instrukcji, 

zawierających informację na temat sposobu oddawania ważnego głosu (postawienie znaku X przy jednym 

nazwisku kandydata). Co więcej, umieszczenie oddzielnej instrukcji na pierwszej stronie nie prowadziło 

do większego poziomu zogniskowania wzroku (percepcji) na jej treści, zwłaszcza kluczowych jej 
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fragmentach – wręcz przeciwnie, badani prawdopodobnie dość szybko przechodzili do drugiej strony 

(spis treści) i kolejnych stron. 

 Spisu treści. Umieszczenie spisu treści na jednej stronie razem z instrukcją powodowało obniżony poziom 

percepcji spisu treści i numerów stron. Przypuszczalnie jest to efektem nadmiaru informacji w ramach 

jednej karty. Tam, gdzie spis treści umieszczony był na osobnej stronie, badani w większym stopniu 

ogniskowali na nim swój wzrok. W przypadku karty do głosowania nie zawierającej spisu treści (ZN1), 

obserwuje się tendencję badanych do ogniskowania wzroku na nazwach poszczególnych komitetów partii 

– w większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku pozostałych dwóch kart (ZN2 i ZN3).  

 Kart z nazwiskami. W przypadku braku spisu treści/strony tytułowej (karta ZN1) przy pierwszej 

analizowanej stronie, badani w znikomym stopniu ogniskowali wzrok na nazwiskach. Konieczność 

zapoznania się z treścią instrukcji na pierwszej stronie „zabierała” część ich uwagi, powodując 

zmniejszenie koncentracji uwagi na nazwiskach umieszczonych na pierwszej stronie. Zaprzeczałoby to 

istnieniu efektu pierwszej karty/strony (kojarzonego z wynikiem Polskiego Stronnictwa Ludowego  

w wyborach samorządowych).  

 

 

W przypadku karty ZN2 w największym stopniu ujawniło się koncentrowanie wzroku na osobach  

z pierwszych pozycji na liście. Można przypuszczać, że dwie strony wstępne (instrukcja – str. 1 oraz spis 

treści – str. 2 w przypadku karty ZN2) powodowały, że osoby badane koncentrowały się na znalezieniu 

„swojej” preferowanej partii. W tym wariancie wybór kandydata ma w większym stopniu charakter 

partyjny niż osobowy. 

Warto także zwrócić uwagę na to, że nie wystąpił efekt ostatniej osoby na liście –  

w żadnym z wariantów nie odnotowano ogniskowania wzroku na osobach z ostatnich pozycji na liście w większym 

stopniu niż np. na osobach ze środka listy. 

 

PROJEKT "ZNAKI DROGOWE" 

Dla potrzeb badania wyznaczono trzy reprezentatywne odcinki stanowiące trasę objazdu:  

1. Drogą krajowa nr 5.: odcinek pierwszy A-B na terenie ZDMiKP: rondo Fordońskie – granica miasta 

Bydgoszcz i Osielska, odcinek drugi B-C na terenie GDDKiA: Osielsko – skrzyżowanie z DW 244 na 

Kamieniec i Jarużyn. Oba odcinki podzielono na 8 sekcji, gdzie rozlokowanie oznakowania pionowego 

było szczególnie intensywne. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps. 

 

2. Drogą wojewódzką nr 223: odcinek trzeci D-E na ternie ZDW: Odcinek od rogatek miasta (wiadukt) do 

skrzyżowania z S10 (Białe Błota).  

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps. 

 

W trakcie badań kierowcy zakładali specjalne okulary. W badaniach drogi DK 5 przejeżdżali  

w okularach odcinek z punktu A do C a następnie z punktu C do A.  W niniejszym opracowaniu analizie poddano 

przejazdy od punktu A do punktu C. W trakcie badania drogi 223 kierowcy przejeżdżali odcinek z punktu D do E 

a następnie z E do C. W niniejszym opracowaniu analizie poddano przejazdy od punktu D do punktu E. Za przebieg 

badań odpowiedzialny był zespół z Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności przy Wyższej Szkole Gospodarki 
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w Bydgoszczy w składzie: dr Piotr Szymański – kierownik pracowni,  dr Remigiusz Koc, mgr Robert Lauks, mgr 

Paulina Markiewicz.  W przejazdach brali udział kierowcy z GDDKiA, ZDMiKP, Nauki Jazdy JAZDAM oraz 

Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.  

  

1. Badania na odcinku A-C przeprowadzono na wskazanych odcinkach dróg  na grupie 20 badanych, przy 

czym 14 osób stanowiły osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu samochodów (dysponujący 

prawem jazdy w okresie dłuższym niż dwa lata). Pozostała grupa 6 osób obejmowała badanych, którzy 

zakończyli kurs prawa jazdy w niedalekiej przeszłości. Należy podkreślić, że wskazana liczebność osób 

uczestniczących  w badaniu jest w pełni zgodna ze standardami prowadzenia badań z wykorzystaniem 

aparatury eyetrackingowej. Ponadto, w związku z nieprawidłową kalibracją urządzenia lub wystąpieniem 

czynników zakłócających rejestrację (wada wzroku, mrużenie oczu, silne nasłonecznienie, długie rzęsy) z 

ostatecznego zbioru wyników usunięto dane pochodzące z rejestracji w trakcie 2 przejazdów (dwóch osób 

kierujących). Przedstawione w dalszej części zestawienie map cieplnych na tym odcinku jest więc 

zobrazowaniem wyników uzyskanych w trakcie realizacji 18 przejazdów.  

2. Badania na odcinku D-E przeprowadzono na wskazanym odcinku drogi na grupie 11 badanych, przy czym 

5 osób stanowiły osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu samochodów (dysponujący prawem 

jazdy w okresie dłuższym niż dwa lata). Pozostała grupa 6 osób obejmowała badanych, którzy są w trakcie 

kursu jazdy. Należy podkreślić, że wskazana liczebność osób uczestniczących w badaniu stanowi dolną 

minimalną liczbę osób odpowiadających standardom prowadzenia badań z wykorzystaniem aparatury 

eyetrackingowej. Ponadto, w związku z nieprawidłową kalibracją urządzenia lub wystąpieniem czynników 

zakłócających rejestrację (wada wzroku, mrużenie oczu, silne nasłonecznienie, długie rzęsy) z ostatecznego 

zbioru wyników usunięto dane pochodzące z rejestracji w trakcie 1 przejazdu (jedna osoba będąca 

kursantem). Przedstawione w dalszej części zestawienie map cieplnych (6 obrazów) na tym odcinku jest 

więc zobrazowaniem wyników uzyskanych w trakcie realizacji 10 przejazdów.  

 

Należy podkreślić, że sama rejestracja dokonywana w trakcie przejazdu wskazanych tras, odbywająca się  

z wykorzystaniem aparatury eyetrackingowej stanowiła jeden z elementów całej procedury badawczej. Dodatkowo 

bowiem, po rejestracji danego przejazdy, każda osoba badana proszona była o wypełnienie ankiety uzupełniającej. 

Zawarte w niej pytania dotyczyły m.in. doświadczenia w kierowaniu pojazdem oraz spostrzeżeń, refleksji 

związanych z samym przebiegiem badania, wniosków oraz rekomendacji, które mogą znaleźć zastosowania  

w przedmiotowym zakresie (planowania, sytuowania oznakowania pionowego).  

Rejestracji przejazdu oraz punktów fiksacji dokonywano z użyciem sprzętu SMI Eye Tracking Glasses 

(częstotliwość próbkowania 60Hz, rozdzielczość nagrania 720p) po uprzedniej kalibracji urządzenia dla każdego  

z badanych osobno. Warto wspomnieć, że jest to aparatura technologicznie i metodologicznie spełniająca 

odpowiednie standardy pomiarowe dla badań z wykorzystaniem eyetrackingu mobilnego. 

Punkty fiksacji oznaczano ręcznie w oparciu o zgromadzony materiał filmowy. Zaznaczono tylko stałe 

elementy (związane z oznakowaniem poziomym lub pionowym), pomijając w większości przypadków fiksacje 

związane tylko z obserwacją pojazdu znajdującego się przed kierującym, co było zależne od warunków panujących 

na drodze i różne dla każdego kierującego. 

 

W tej części raportu zamieszczono mapy ciepła ilustrujące częstotliwość skupiania wzroku przez 

badanych kierowców.  Analizie poddano 8 wybranych fragmentów odcinka trasy A-C (patrz Ilustracja 2). Na 
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Ilustracji 4 przedstawiono mapę cieplną powstałą na zdjęciu Ronda Fordońskiego (wjazd od strony Torunia). Na 

Ilustracji 2 skrzyżowanie oznaczone jest symbolem 1_AZD_1. 

 

Ilustracja 4. 1_AZD_1 (Rondo Fordońskie – wjazd od strony Torunia). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W związku z wykonywaniem włączenia się do ruchu w niewielkiej odległości od ronda kierujący najczęściej 

koncentrowali wzrok na znakach znajdujących się w dużej odległości od pojazdu. Charakterystyczna jest: 

a) Obserwacja sygnalizacji świetlnej (właściwa dla wszystkich kierujących) oraz obserwacja znaków mających 

krytyczne znaczenie w kontekście pierwszeństwa wjazdu na skrzyżowanie z ruchem okrężnym. 

b) Obserwacja oznakowań dotyczących kierunków jazdy (miast, do których prowadzą wskazane drogi (jest to  

o tyle nietypowe, że kierunek jazdy został określony przed badaniem, a większość kierujących dokonywała już 

wcześniej przejazdu tym odcinkiem). 

c) Poza obserwacją pozostają pionowe oznaczenia kierunków pasa ruchu (niewiele ponad 5% kierujących zwróciło 

na ten element uwagę) oraz znaki informujące o kierunkach lokalizacji miejsc o znaczeniu turystycznym. 

Jednocześnie w znikomym stopniu został zaobserwowany znak informujący o zmianie organizacji pasa ruchu  

w związku z trwającymi pracami remontowymi.  
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d) Żaden z badanych (zajmujących prawy pas ruchu) nie spostrzegł oznakowania znajdującego się po lewej stronie. 

e) Percypowana była również reklama salonu Skody, umieszczona w ciągu oznakowań pionowych oraz skrajna 

część pobocza (obserwowanie skrajni drogi występowało u 85% początkujących kierowców). 

Na Ilustracji 5 przedstawiono mapę cieplną powstałą na zdjęciu okolic skrzyżowania z ulicą M. Curie-

Skłodowskiej (dojazd od strony Ronda Fordońskiego). Na Ilustracji 2 miejsce oznaczone jest symbolem 1_AZD_2. 

Ilustracja 5. 1_AZD_2 (okolice ulicy M. Curie-Skłodowskiej – dojazd od Ronda Fordońskiego). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Kierujący na tym odcinku: 

a) Analogicznie do poprzedniej planszy ogniskowali wzrok na sygnalizacji świetlnej (co interesujące, w przypadku 

35% badanych odnotowano skupienie wzroku także na sygnalizacji, która nie dotyczyła bezpośrednio pasa 

ruchu, którym poruszali się badani. Z kolei 12% badanych ogniskowało wzrok na sygnalizacji świetlnej, która 

odnosiła się do kierujących znajdujących się na skrzyżowaniu z lewej strony). 

b) Prawie wszyscy kierujący zwrócili uwagę na znak ostrzegający o przejściu dla pieszych w tym lokalizację 

parkingu oraz oznaczenie wskazujące na kierunki pasa ruchu. 

c) Obserwowany (głównie w peryferiach widzenia) był znak ostrzegawczy o wypadkach oraz dla 12% znak 

informujący o lokalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

d) Tylko jeden badany zwrócił uwagę na znak informujący o lokalizacji sklepu Lidl. 
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e) Znaczna część badanych obserwowała oznakowanie poziome (linia przerywana), co w poszczególnych 

sytuacjach mogło wynikać z potrzeby zmiany pasa ruchu (środkowy pas). 90% badanych zmianę pasa ruchu 

poprzedziło spojrzeniem w lewe lusterko. Dla kierujących na  pasie środkowym spojrzenie na pas wiązało się z 

chęcią zajęcia skrajnie prawego pasa. 

Ilustracja 6 przedstawia mapę cieplną powstałą na zdjęciu wiaduktu przy Alei Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Na Ilustracji 2 miejsce oznaczone jest symbolem 1_AZD_3. 

Ilustracja 6. 1_AZD_3 (Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego - wiadukt). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

System oznakowania prac remontowych na tym odcinku drogi z racji dużego nagromadzenia znaków, budził 

wiele kontrowersji (ponadto w trakcie badania dokonano zmiany pasa przepustowości na tym odcinku drogi). 

Liczba znaków pionowych zgromadzonych po obu stronach była największa na całym odcinku drogi. Badani  

w większości (także ci podjeżdżający do oznakowania z pasa lewego) percypowali oznakowanie po prawej stronie. 

W jakościowym badaniu ankietowym kierujący zwrócili uwagę na być może niepotrzebne kolejne nagromadzenie 

znaków redukujących dopuszczalną prędkość do 30 km/h (odpowiednio znaki 70, 50 i 30). W oparciu o analizę 

map cieplnych można stwierdzić, że: 

a) Informację o zwężeniu i zakazie wyprzedzania dostrzegła większość kierujących. Średni czas fiksacji na znakach 

znajdujących się z prawej strony wynosił  ponad 1,3 sek, co w relacji do średniego czasu fiksacji na oznakowanie 
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drogowe w terenie zabudowanym (od 0,5 sek. do 0,7 sek.11) pozwala wysunąć wniosek, że oznakowanie mogło 

być przyczyną przeciążenia informacyjnego. 

b) Badani zwrócili uwagę na znak wskazujący po której stronie znaku należy się przemieszczać (C-9 dla 10 

przejeżdżających i C-10 dla pozostałych 8 przejeżdżających) oraz znaki dodatkowe wskazujące kierunek 

zwężenia.  Duży odsetek fiksacji w centralnym punkcie wynikać może z obserwacji elementów infrastruktury 

zwężenia. 

c) Łącznie wskazano relatywnie spory odsetek fiksacji na znakach znajdujących się po lewej stronie jezdni z racji 

zmiany strony zwężenia (cześć osób badanych w trakcie przejazdu przez most poruszała się tylko lewym pasem 

drogi). 

d) Analogicznie dla poprzednich przejazdów średnio wysoki jest odsetek fiksacji obejmujących skrajnię jezdni 

 i pobocze (wpływ wyników kierowców początkujących na wynik ogólny). 

Ilustracja 7 przedstawia mapę cieplną powstałą na zdjęciu okolic zatoki. Na Ilustracji 2 miejsce  oznaczone jest 

symbolem 1_AZD_4. 

Ilustracja 7.  1_AZD_4 (dojazd do zatoki). 

 

                                                      
11 F.Schreiber, Eye Gaze Patterns during Highway Sign Reading, dostęp: 

http://apps.usd.edu/coglab/schieber/pdf/Schieber-etal-2004.pdf 

http://apps.usd.edu/coglab/schieber/pdf/Schieber-etal-2004.pdf
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Elementy znajdujące się na ostatnim odcinku drogi będącym w zarządzie ZDMIPK ulegały zmianie w trakcie 

kolejnych przejazdów (pojazd ITD stał w zatoczce podczas 7 przejazdów). Wnioski wynikające z analizy mapy 

cieplnej są następujące: 

a) Obserwacja z dużej odległości sygnalizacji świetlnej (właściwa dla wszystkich kierujących). 

b) Fiksacja pojazdu ITD trwająca dłużej niż 1,8 sek. (w przypadku każdego przejeżdżającego  

w trakcie wykonywania czynności przez ITD). Tak duży czas trwania fiksacji oznacza, że pojazd skupiał wzrok 

zdecydowanie dłużej niż pozostałe elementy znajdujące się na drodze. 

c) Klasyczne percypowanie większości znaków ostrzegawczych pionowych (A-29 sygnały świetlne, A-6a: 

skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, A-16 przejście dla pieszych), silniejsze dla prawej strony jezdni. 

d) Obserwowanie linii wyznaczającej prawy kraniec pasa ruchu (dot. 45% kierujących). 

 

 

 

Ilustracja 8 przedstawia mapę cieplną powstałą na zdjęciu okolic wjazdu do Osielska od strony Bydgoszczy. 

Na Ilustracji 2 miejsce oznaczone jest symbolem 1_GD_1. 
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Ilustracja 8.  1_GD_1 (wjazd do Osielska od strony Bydgoszczy). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Początek odcinka drogi pozostający w zarządzie GDDiK charakteryzował się: 

a) Fiksacją na znaku E-14: Początek szlaku drogowego, znaku D-42: Obszar zabudowany oraz Tablicy 

informującej o wjeździe do miejscowości Osielsko (znak E-17A). 

b) Obserwacją linii pojedynczej ciągłej prawej oraz prawej skrajni pasa wyłączonego z ruchu.  

W odróżnieniu od poprzednich plansz prawidłowość ta dotyczyła zarówno kierowców początkujących, jak  

i zaawansowanych (85 % przejeżdżających zwróciło uwagę na skrajną część pasa ruchu. W przypadku 

kierowców zaawansowanych wiązać się to mogło z potrzebą sprawdzenia możliwości podjęcia manewru 

wyprzedzania, lub wynikało z obserwacji innych uczestników ruchu (jadąc w tą samą stronę i z naprzeciwka). 

c) Obserwowany był również znak informujący o kierunkach pasa ruchu (F-10). 

 

Ilustracja 9 przedstawia mapę cieplną powstałą na zdjęciu okolic skrzyżowania w Osielsku. Na Ilustracji  

2 miejsce oznaczone jest symbolem 1_GD_2. 
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Ilustracja 9. 1_GD_2 (skrzyżowanie w Osielsku). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wnioski wynikające z analizy mapy cieplnej są następujące: 

a) Obserwacja z dużej odległości sygnalizacji świetlnej (właściwa dla wszystkich kierujących  

i obejmująca również sygnalizację dla pasa do skrętu w lewo (w tym dwóch kierujących percypowało również 

sygnalizator świetlny dla pasa do skrętu w prawo). 

b) Fiksacja  większości prowadzących na znaku informującym o drodze z pierwszeństwem przejazdu.  

c) Obserwowanie linii wyznaczającej prawy i lewy kraniec pasa ruchu (dot. 35% kierujących). 

 

Na Ilustracji 10 przedstawia mapę cieplną powstałą na zdjęciu wyjazdu z Osielska. Na Ilustracji 2 miejsce 

oznaczone jest symbolem 1_GD_3. 
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Ilustracja 10.  1_GD_3 (wyjazd z Osielska). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Mapa cieplna charakteryzuje się: 

a) Fiksacją na znaku D-43: Koniec obszaru zabudowanego oraz Tablicy informującej o końcu miejscowości 

Osielsko (znak E-18A). 

b) Obserwacją linii pojedynczej ciągłej prawej oraz prawej skrajni pasa wyłączonego z ruchu. Obserwacja części 

pasa do skrętu w lewo dotyczyła również kierowców zaawansowanych. 

c) Obserwowany był również znak informujący o kierunkach pasa ruchu (F-10) oraz znaki zakazu (wyprzedzania 

oraz ograniczenie prędkości do 70 km/h). 

Na Ilustracji 11 przedstawiono mapę cieplną powstałą ze zdjęcia okolic przed Żołędowem. Na Ilustracji 2 

miejsce oznaczone jest symbolem 1_GD_4. 
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Ilustracja 11. 1_GD_4 (okolice przed Żołędowem). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Charakterystyczne dla ostatniej próbki oznakowania fragmentu odcinka pozostającego w zarządzie GDDKiA 

jest:  

a) Długi czas percepcji znaków zakazu (wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 70 km/h) oraz oznakowanie 

nakazujące jazdę po określonej stronie znaku (znaki C-9 oraz C-10). 

b) Obserwacja linii pojedynczej ciągłej prawej oraz linii przerywanej lewej, linii podwójnej lewej oraz obszaru 

pasa wyłączonego z ruchu.  

c) Obserwowany był również znak informujący o kierunkach pasa ruchu (F-10) oraz znaki A-30: Inne 

niebezpieczeństwa. 
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Model wpływu cech interfejsów na korzystanie z nich i modyfikacje owego 

wpływu  

 
Pojawiające się w ostatnich latach zamieszanie wokół wyborczych kart do głosowania, wskazuje na potrzebę 

przemyślenia i udoskonalenia dotychczasowych formularzy. Wydaje się, że teoria badań z zakresu użyteczności 

oraz projektowani interfejsów może dostarczyć cennych wskazówek w tym obszarze.  

Poruszane w niniejszym tekście zjawiska analizowane są w kontekście różnych reguł projektowania wizualnego – 

interfejsu i wyłonionych z takich dziedzin praktycznego działania jak: projektowanie informacji, projektowanie 

graficzne, projektowanie multimediów czy tworzenie stron internetowych.  Również obok wyżej wymienionych 

działań, istotna w analizie jest perspektywa kognitywistyczna podkreślająca projektowanie mediów w oparciu  

o tworzeniu rozwiązań wizualnych ułatwiających zrozumieniu przekazu. Wspomnieć należy tu istotnym w tym 

kontekście zjawisku psychologicznym, określanym, jako obciążenie poznawcze odbiorcy (cognitive load). 

Informacje początkowo przetwarzane są przez pamięć krótkotrwałą, która ma ograniczoną pojemność - ok. 7+/- 2 

elementów. Oznacza to, że zbyt duża dawka informacji podana jednocześnie może przynieść odwrotny efekt do 

zamierzonego. Dlatego istotne jest wykorzystanie w projektowaniu materiałów zastosowanie reguł wizualnych 

zgodnych z właściwościami pracy ludzkiego umysłu. 

Szczególnie interesujących badań i przykładów dostarcza specjalistyczne czasopisma takie jak Information Design 

Journal, ale także Journal of Usability Studies. Przegląd ich zawartości, wskazuje na kilka ciekawych badań. Na ich 

podstawie można wyłonić w layoucie kart do głosowania, kilka elementów modyfikujących zachowania 

użytkowników. Są nimi: rozmieszczenie etykiet opisujących poszczególne pola, kodowanie warstw informacji oraz 

oraz rodzaj instrukcji (tekstowej lub wizualnej).  

Etykiety 

Na podstawie prowadzonych dotychczas badań użyteczności różnego rodzaju formularzy, można stwierdzić, iż dla 

szybkości ich użycia, miejsca rozłożenia etykiet powinny znajdować się powyżej obszaru wprowadzania 

informacji, natomiast ich treść powinna być wyrównana do jednej linii. W zakresie pogrubiania (boldowania) 

tekstów etykiet, efekt ten jest nieco trudniejszy do czytania niż w przypadku tekst bez specjalnego formatowania.  

Wyjaśnienia umieszczone powyżej pól etykiety są szybsze do wypełniania. Użytkownicy znacznie sprawniej 

wypełniają formularze z opisami umieszczonymi powyżej pól do wypełnienia. Taki układ graficzny wymaga od 

użytkownika wykonanie o połowę mniej fiksacji wzroku niż w przypadku rozmieszczenia opisów/etykiet obok. 

Jedyny problem, jaki rysuje się z tego rozwiązania wynika ze zwiększającej się długości całego formularza (Por. 

Rysunek 1,2,3).  
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Rysunek 1 

 

Rysunek 2 

Pogłębione studium użytkowania pięciu różnych układów graficznych tego samego formularza przeprowadzili  

w swoim badaniu Bojko i Schumacher (por. Rysunek 3) stosując pięć układów formularzy ze względu na 

rozmieszczenie etykiet. Ich główne wnioski pokrywają się z przedstawionymi powyżej. 
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Rysunek 3 

Kodowanie warstw informacji  

Dzięki zastosowaniu w formularzu warstw percepcji można można umieścić kilka elementów ponad pozostałymi 

albo obok nich. Można na przykład na tym samym odcieniu tła wskazywać podobne treści. Także elementy 

podobne, lecz umiejscowione w różnych obszarach karty można wiązać ze sobą treściowo. Stosując warstwy 

percepcji nie trzeba precyzyjnie dzielić projektu na tematyczne obszary tak jak w przypadku Rysunku 4a  lub 

Rysunku 5. Można natomiast zastosować warstwy kodowania poprzez kolory (Por. Rysunek 4b). 
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Rysunek 5 

Rysunek 4a, Rysunek 4b 
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Wydaje się, że można wskazać kilka kierunków tworzenia kart do głosowania. Po pierwsze projektując je, należy 

używać najmniejszej możliwej liczby warstw informacji. Im bardziej skomplikowana treść tym mniej warstw 

powinno się definiować. Dobrze aby elementy podstawowe, umieścić na warstwie z ogólnym tłem, ponieważ trudno 

umieścić jednen element jednoczesnie na dwóch warstwach.  

Po drugie, każda warstwa musi się wyraźnie odróżniać od pozostałych. Użytkownicy będą mieli ogromne problemy 

z rozróżniem szarości 20 % od szarości 30 %. Ponadto w trakcie doboru kolorów należy pomysleć o osobach, które 

nie rozróżniją kolorów.  

Po trzecie aby sprawdzić czy opracowany formularz zdaje egzamin, najłatwiej jest spojrzeć na ekran 

delikatniemróżąc oczy  i zobaczyć czy poszczególne wartswy dostatecznie się od siebie odróżniają.  

 

Typ instrukcji obrazkowej 

Ostatnią zmienną modyfikującą odbiór kart do głosowania jest wiuzalna instrukcja. Jest ona szczególnie istotna w 

przytpadku treści, które mają charakter przestrzenny. Jedn z nielicznych przykładów ukazuje Rysunek 6. Sugeruje 

on w jaki sposób wypełnić kolorem pola głosowania tak aby głos był ważny.    

 

Rysunek 6 
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Podsumowanie 
 

Prezentowany raport obejmuje wyniki badań przeprowadzonych przez zespół pracowników. Raport skupia się 

przede wszystkim na wynikach badań, których celem było przetestowanie zbudowanych procedur. 

Przeprowadzono badania dotyczące rozmieszczenia elementów na kartach wyborczych i sposobu ich postrzegania 

przez wyborców oraz badania oznakowania na drogach krajowych. 

Użyte metody pokazały skuteczność metodyk. Autorzy raportu mają nadzieję, ze wyniki zamieszczone w raportach 

przydadzą się zarówno praktykom jak i teoretykom zajmującym się prototypowaniem. 

 

 


