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Pamięć nieopisowa u młodych kobiet i mężczyzn
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NON-DECLARATIVE MEMORY IN YOUNG MALES AND FEMALES

Summary. Non-declarative memory was investigated in young males and females who were required to learn an electric 
push – button maze light path. The test was performed three times at one-week intervals in all subjects. Then in one part of 
the subjects the test was repeated after the next week, while in the second part after the four-week interval. The number of 
trials, errors, and time needed to achieve the memory competence criterion were calculated. Some differences in the course of 
learning were seen in both genders. It seems that males are learning faster to do sequences of movements than females. The 
four-week interval in learning disturbed its course but in a different way in males and femals. The difference in non-
declarative memory of men and women may be associated with the morphological differentiation of brain in both genders.

WPROWADZENIE

W leksykonie Psychologia pamięci autorzy wyodrębniają i definiują 27 rodzajów pamięci (Chlewiński i in., 
1997). Wśród różnych podziałów pamięci powszechny jest podział zaproponowany przez Squire'a i Zolę-Morgana 
na pamięć opisową (declarative memory) i nieopisową (non-declarative memory). Uwzględnia on charakter 
nabywanej informacji (Squire i in., 1993). Pamięć nieopisowa obejmuje m.in. pamięć sposobów postępowania 
(procedural memory), tj. pamięć umiejętności ruchowych, poznawczych, asocjacyjnych i percepcyjnych (Squire, 
1986). Pamięć sposobów postępowania jest stosunkowo trwałą formą pamięci. Nie ulega uszkodzeniu po 
usunięciu płatów skroniowych i w zaburzeniach pamięci typu amnezji (Cohen, Squire, 1980; Knopman, Nissen, 
1991; Martone i in., 1984). Są jednak choroby, w których w sposób szczególny zaburzona jest pamięć sposobów 
postępowania (Butters i in., 1985; Heindel, Butters, Salomon, 1988; Knopman, Nissen, 1991; Martone i in., 
1984; Saint-Cyr, Taylor, Sang, 1988). Pamięć nieopisowa jest rezultatem nabytego doświadczenia, które zmienia 
zachowanie bez konieczności świadomego przywoływania pamięci uprzednio zaszłych zdarzeń lub faktów 
(Squire, Knowlton, Musen, 1993).
Różnice i współzależności między procesami poznawczymi składającymi się na pamięć deklaratywną i pamięć 
proceduralną wnikliwie omówił Chlewiński (1992), opierając się na modelu pamięci Andersona. Według autora, 
pamięć deklaratywna składa się z systemu twierdzeń, a pamięć proceduralna jest systemem tzw. produkcji czy 
procedur. Każda produkcja składa się z dwóch elementów: warunku wyznaczającego lub ograniczającego 
określoną czynność („jeżeli”) i z samej czynności („to”). Reguły produkcji są częścią pamięci proceduralnej. 
Pamięć deklaratywna i pamięć proceduralna są składnikami procesu kształtowania się wszelkich umiejętności 
poznawczych, stanowiąc kolejne jego etapy. Pierwszym jest etap deklaratywny, drugim − przejście od etapu 
deklaratywnego do etapu proceduralnego, a trzecim − pamięć proceduralna, której ukoronowaniem jest 
automatyzacja nabytej umiejętności.
W proces uczenia proceduralnego zaangażowane są systemy czuciowe i ruchowe, w tym układ pozapiramidowy. 
Uczenie to jest połączone z działaniem postępujących po sobie bodźców i polega na gromadzeniu informacji 
o spodziewanych związkach między kolejnymi bodźcami. Uczenie proceduralne jest żmudne, ale nabyta 
umiejętność trwała (Corkin, 1968). Uważa się również, że uczenie proceduralne jest filogenetycznie starsze niż 
opisowe (Goldman-Rakic, 1992).
Filogenezę procesów poznawczych omawia w swoim artykule Stemplewska (1986). Opierając się na teorii 
Piageta z 1971 r., próbuje wyjaśnić mechanizmy prowadzące od stadium sensoryczno-motorycznego, 
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pierwotnego w rozwoju umysłu, do stadium wiedzy ogólnej, a więc do myślenia hipotetyczno-dedukcyjnego, 
a ostatecznie − do zapisu informacji w formie coraz bardziej zbliżonej do deklaratywnej.
Do badania pamięci nieopisowej u ludzi wykorzystuje się uczenie czytania słów w lustrze (Cohen, Squire, 1980; 
Martone i in., 1984), uczenie się różnych wersji przebiegu ścieżek labiryntu (Bowden i McCarter, 1993), badanie 
czasu reakcji na zapamiętywanie położenia gwiazdek na ekranie (Knopman, Nissen, 1991). W Zakładzie 
Fizjologii Akademii Medycznej w Łodzi do badania zdolności zapamiętywania wykorzystywana jest metoda 
uczenia się przebiegu drogi świetlnej w labiryncie. Metoda ta pozwala ocenić zdolność człowieka do uczenia się 
określonych sposobów postępowania, a więc pozwala na badanie pamięci proceduralnej, która jest rodzajem 
pamięci nieopisowej. Z wstępnych obserwacji wynikało, że mężczyźni szybciej uczyli się przebiegu drogi światła 
w labiryncie niż kobiety. Badania z zakresu anatomii porównawczej wykazały pewne różnice w budowie 
mózgowia kobiet i mężczyzn (DeLacoste-Utamsing, Holloway, 1982; Allen, Gorski, 1990; Allen, Gorski, 1991; 
Allen i in., 1991). Uprawnione więc wydaje się przypuszczenie, że tym różnicom morfologicznym mogą 
towarzyszyć różnice w czynności. W piśmiennictwie zwraca się uwagę na fakt, że osobniki męskie – ludzie 
i zwierzęta − wykazują zdecydowaną przewagę nad osobnikami żeńskimi podczas wykonywania testów 
o charakterze wzrokowo-przestrzennym. Tłumaczy się to wpływem hormonów płciowych w okresie rozwoju na 
strukturalne zróżnicowanie ośrodków nerwowych, odpowiedzialnych za tę funkcję (Williams, Meck, 1991).

CEL PRACY

Celem niniejszego artykułu było zbadanie, czy pamięć nieopisowa istotnie różni się u kobiet i u mężczyzn, a więc 
czy różnicom w budowie mózgowia wynikającym z płci towarzyszą różnice czynnościowe. Jako podstawę do 
oceny pamięci nieopisowej przyjęto pamięć proceduralną o charakterze wzrokowo-przestrzennym u studentów 
i studentek II roku Akademii Medycznej w Łodzi.

METODA

Badaniem objęto 84 osoby: 52 kobiety i 32 mężczyzn (średnia wieku badanych wynosiła 21 lat). Zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni stanowili grupy jednorodne pod względem wieku, wykształcenia i pozycji społecznej, gdyż byli 
studentami II roku Akademii Medycznej w Łodzi.
Badanie wykonywano za pomocą labiryntu elektrycznego produkcji Spółdzielni „Elektromet” w Szczecinie. 
Aparat ma dwa programy drogi światła (rys. 1, 2). Obydwa programy zawierają po 23 lampki i 23 guziczki. 
Droga labiryntu w obydwu programach wynosi po 129,5 cm długości, jednak stopień trudności zapamiętania 
drogi światła w obydwu programach jest różny. Aby ocenić ten stopień trudności, wykonano dodatkowe badanie, 
w którym w grupie 20 studentów i studentek porównano czas uczenia się drogi światła przez jedną osobę w obu 
programach oraz liczbę błędów wykonywanych podczas uczenia się. Stwierdzono, że średni czas uczenia się 
w pierwszym programie wyniósł 217,95 ± 183,67 sek., a liczba błędów przyjęła wartość 8,25 ± 6,43. Natomiast 
w drugim programie czas uczenia się wynosił 291,65 ± 209,35 sek., a liczba błędów − 20,70 ± 14,92 (wartości 
średnie ± SD). Statystyczna analiza wyników uzyskanych za pomocą testu różnic wykazała, że zarówno czas 
uczenia się, jak i liczba błędów w pierwszym programie są istotnie większe niż w programie drugim (p<0,01). 
Dłuższy czas uczenia się i większa liczba błędów w programie drugim świadczy o tym, że przebieg drogi 
świetlnej jest tu bardziej skomplikowany, trudniejszy do zapamiętania niż w programie pierwszym. W związku 
z tym wybrano program drugi jako podstawę oceny pamięci proceduralnej u badanych studentów.
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Rys. 1. Przebieg drogi świetlnej na płycie testowej labiryntu w programie pierwszym. Zaczernione kółka symbolizują lampki, a puste kółka i te z wpisaną cyfrą oznaczają guziczki.

Rys. 2. Przebieg drogi świetlnej na płycie testowej labiryntu w programie drugim.

Sposób przeprowadzenia badania
Badany zajmował miejsce przed tablicą testową labiryntu, a badający obserwował tablicę kontrolno-pomiarową. 
Na tablicy testowej znajdują się koliście rozmieszczone lampki i guziczki. Wciśnięcie właściwego guziczka 
powoduje wygaszenie świecącej się lampki i zapalenie następnej lampki w drodze świetlnej labiryntu. Na tablicy 
kontrolno-pomiarowej znajdują się dwa liczniki: licznik błędów, zliczający błędy popełniane przez badanego 
podczas uczenia się, i licznik cykli, rejestrujący ilość prób wykonanych przez badanego do osiągnięcia kryterium 
zapamiętania. Czas uczenia się badający mierzył stoperem.
Na wstępie badający demonstrował badanemu cały program za pomocą specjalnego guziczka w górnym prawym 
rogu tablicy testowej labiryntu (por. rys. 1, 2). Program drogi świetlnej zaczynał się zapaleniem lampki zielonej 
w dole tablicy testowej, a kończył − zapaleniem lampki czerwonej w centralnym punkcie tablicy. Po takiej 
jednorazowej ekspozycji badany przystępował do uczenia się metodą prób i błędów drogi światła w drugim 
programie labiryntu. Na wstępie zadaniem badanego było wyszukanie właściwego guziczka, którego wciśnięcie 
wyłączało zapaloną zieloną lampkę i jednocześnie zapalała się kolejna lampka: od lampki 1 do 23. Badający 
zapisywał liczbę błędów uwidocznioną w okienku licznika błędów i czas (w sekundach) wykonania całego 
zadania od guziczka i lampki 1 do 23. Następnie badany powtarzał zadanie odtwarzania drogi świetlnej 
labiryntu tyle razy, aby osiągnąć kryterium zapamiętania. Tym kryterium było trzykrotne bezbłędne 
powtórzenie zadania, co wskazywały trzy zapalone lampki kontrolne w górnym prawym rogu płyty testowej 
labiryntu (zob. rys. 1, 2). Po zakończeniu każdej próby badający zapisywał liczbę błędów i czas wykonania tej 
próby, a na koniec badania sumował te dane i spisywał z licznika cykli liczbę prób wykonanych do osiągnięcia 
kryterium zapamiętania. Badanie to powtarzano jeszcze dwukrotnie w odstępach tygodniowych u wszystkich 
badanych, a następnie u części badanych (23 kobiet i 15 mężczyzn) powtórzono to badanie w następnym 
tygodniu. U drugiej części badanych (25 kobiet i 14 mężczyzn) wydłużono przerwę między trzecim a czwartym 
badaniem do czterech tygodni. Uzyskano w ten sposób wyniki w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i ósmym 
tygodniu powtórzonego badania.
Statystycznej oceny wyników dokonano za pomocą programu Statistica, wykorzystując test Kolmogorowa-
Smirnowa z poprawką Lillieforse'a do oceny rozkładu wyników w badanych grupach osób oraz w kolejnych 
tygodniach badań. Po stwierdzeniu, że badane cechy nie miały rozkładu normalnego, zastosowano 
nieparametryczne testy: test Wilcoxona dla prób powiązanych w celu oceny zmian w kolejnych tygodniach oraz 
test U-Manna-Whitney'a dla prób niepowiązanych do oceny różnic obserwowanych w tym samym czasie u kobiet 
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i mężczyzn.
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WYNIKI

Przebieg procesu uczenia się w czasie
Stosując nieparametryczny test Wilcoxona, porównano wartości średnie liczby prób, błędów i czasu uczenia dla 
kobiet i mężczyzn razem, a więc niezależnie od płci. Stwierdzono, że ze względu na liczbę prób i liczbę błędów 
wyniki uzyskiwane w kolejnych trzech tygodniach badania miały coraz mniejsze wartości i różniły się od siebie 
w sposób istotny statystycznie (p<0,05). Natomiast kolejne powtórzenia w czwartym i ósmym tygodniu prób nie 
zmieniało istotnie wyniku uzyskanego w trzecim tygodniu. Ze względu natomiast na czas uczenia się, proces 
doskonalenia czynności − wyrażający się stopniowym skracaniem czasu uczenia − postępował do końca prób, 
gdyż średni czas uzyskiwany w czwartym i ósmym tygodniu prób był istotnie krótszy od czasu w trzecim 
tygodniu, i to na wysokim poziomie istotności − p<0,001.
Analiza wyników uzyskiwanych osobno przez kobiety i mężczyzn z zastosowaniem tego samego testu wykazała 
pewne różnice w przebiegu procesu uczenia się. Największą różnicę wykazano, analizując liczbę prób 
wykonywanych do osiągnięcia kryterium zapamiętania (zob. tab. 1). Mężczyźni uzyskiwali już po dwóch 
powtórzeniach testu, a więc w drugim tygodniu uczenia się, swój najlepszy wynik wyrażający się najmniejszą 
liczbą prób. Wyniki uzyskiwane przez nich w trzecim, czwartym i ósmym tygodniu nie różniły się statystycznie 
od wyniku uzyskanego w drugim tygodniu (p>0,05). Kobiety natomiast dopiero po trzech tygodniach uczenia się 
osiągały najmniejszą liczbę prób. Kolejne powtórzenia testu w czwartym i ósmym tygodniu nie wpływały istotnie 
na ich zmianę, gdyż liczba prób w czwartym i ósmym tygodniu nie różniła się istotnie od liczby prób w trzecim 
tygodniu badania (p>0,05). Ponadto zwraca uwagę fakt, że kobiety − po czterotygodniowej przerwie − w ósmym 
tygodniu badania wykonywały statystycznie tyle samo prób do osiągnięcia kryterium zapamiętania co w drugim 
tygodniu (p>0,05). Świadczy to o pogorszeniu się umiejętności odtwarzania drogi świetlnej labiryntu w ósmym 
tygodniu (tab. 1).

Tabela 1.
Liczba prób wykonywanych do osi gni cia kryterium zapami taniaą ę ę
( rednia ± SD)ś
Tydzień
testu

Kobiety Mężczyźni

N Liczba prób N Liczba prób

1 (T1)
2 (T2)
3 (T3)
4 (T4)
8 (T8)

52
52
52
23
26

10,29 ± 4,03
4,98 ± 1,84
4,29 ± 1,71
3,39 ± 0,84
4,15 ± 1,38

31
31
31
16
14

9,29 ± 2,98
5,10 ± 1,81
4,03 ± 1,43
3,94 ± 1,00
4,29 ± 1,54

N = liczba osób. Brak statystycznie istotnej różnicy (p>0,05) przy porównaniu wyników T2 i T8, T3 i T4, T3 i T8 u kobiet oraz T2 i T3, T2 i T4, T2 i T8, T3 i T4, T3 i T8 u mężczyzn.
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Rys. 3. Liczba prób wykonanych przez kobiety i mężczyzn w celu osiągnięcia kryterium zapamiętania w kolejnych tygodniach testu (średnia ± SD).

Ze względu na czas uczenia się proces uczenia się u kobiet przebiegał podobnie, jak u obu płci razem, tzn. do 
końca trwania prób skracał się, i zarówno w czwartym, jak i w ósmym tygodniu był istotnie krótszy niż 
w trzecim tygodniu (p<0,05). Natomiast u mężczyzn czterotygodniowa przerwa w uczeniu się spowodowała 
wydłużenie czasu uczenia na tyle, że nie różnił się on istotnie od czasu osiąganego w trzecim tygodniu (p>0,05) 
(zob. tab. 2).

Tabela 2.
Czas uczenia si  do osi gni cia kryterium zapami tania ( rednia ± SD)ę ą ę ę ś

Tydzień
Testu

Kobiety Mężczyźni

N Czas uczenia N Czas uczenia

1 (T1)
2 (T2)
3 (T3)
4 (T4)
8 (T8)

48
47
48
22
25

238,85
73,17
57,04
29,95
49,44

±
±
±
±
±

114,28
38,35
33,84
9,33
30,87

28
28
29
14
13

182,89
85,14
50,66
32,29
44,46

±
±
±
±
±

54,23
53,00
33,14
7,19
37,10

N = liczba osób. Brak istotnej statystycznie różnicy (p>0,05) jedynie przy porównaniu wyników T3 i T8 u mężczyzn.
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Rys. 4. Czas potrzebny do uzyskania kryterium zapamiętania przez kobiety i mężczyzn w kolejnych tygodniach testu (średnia ± SD).

Z analizy liczby błędów popełnionych przez kobiety i przez mężczyzn w zależności od powtórzeń testu 
w kolejnych tygodniach prób nie wynika żadna różnica zależna od płci. Badani uzyskiwali swoje najlepsze 
wyniki wyrażające się najmniejszą liczbą błędów w trzecim tygodniu uczenia się (tab. 3).

Tabela 3.
Liczba b dów wykonywanych do osi gni cia kryterium zapami taniałę ą ę ę
( redś nia ± SD)

Tydzień
Testu

Kobiety Mężczyźni

N liczba błędów N liczba błędów

1 (T1)
2 (T2)
3 (T3)
4 (T4)
8 (T8)

49
51
50
23
25

23,37 ± 21,28
2,51 ± 2,32
1,68 ± 2,80
0,35 ± 0,78
1,44 ± 1,96

29
30
31
15
14

17,38 ± 13,39
3,30 ± 4,04
1,32 ± 2,06
0,73 ± 0,88
1,21 ± 1,63

N = liczba osób. Brak istotnej statystycznie różnicy (p>0,05) jedynie przy porównaniu wyników T3 i T4, T3 i T8 u kobiet oraz T2 i T8, T3 i T4, T3 i T8 u mężczyzn.
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Rys. 5. Liczba błędów popełnionych przez kobiety i mężczyzn w kolejnych tygodniach testu (średnia ± SD).

Porównanie wyników osiąganych przez kobiety i mężczyzn w tym samym czasie
Do porównania wartości średnich wszystkich trzech parametrów opisujących proces uczenia się drogi świetlnej 
labiryntu u kobiet i mężczyzn zastosowano test U-Manna-Whitney'a dla prób niepowiązanych. Chociaż widać 
wyraźnie, że mężczyźni uzyskiwali w pierwszym tygodniu uczenia się lepsze wyniki niż kobiety, co wyrażało się 
mniejszą liczbą prób, błędów i krótszym czasem uczenia, jednak nie są to różnice istotne statystycznie (p>0,05). 
Czas uczenia się jest krótszy u mężczyzn dopiero na poziomie istotności p<0,1 (rys. 2). Analiza statystyczna 
wyników uzyskiwanych w kolejnych tygodniach uczenia się wykazała, że jedynie w czwartym tygodniu 
mężczyźni wykonywali więcej prób niż kobiety (p<0,05) (rys. 1) oraz więcej błędów, ale dopiero na poziomie 
istotności p<0,1 (rys. 3).

DYSKUSJA

Wstępna analiza liczby prób, błędów i czasu uczenia się uzyskiwanych średnio u przedstawicieli obu płci razem 
w kolejnych tygodniach powtórzeń testu pozwala na stwierdzenie ciągłego doskonalenia nabywanej umiejętności 
w miarę kolejnych powtórzeń, szczególnie ze względu na skracający się czas uczenia. Można więc za 
Chlewińskim (1992) powtórzyć, że kształtowanie się umiejętności ma charakter ciągły. Na wyniki nie miała 
wpływu czterotygodniowa przerwa u części badanych między trzeciorazowym i czwartorazowym uczeniem się. 
Świadczy to o trwałości nabytej umiejętności, która jest jedną z cech pamięci proceduralnej.
Analiza uzyskiwanych wyników osobno przez kobiety i mężczyzn w zależności od czasu, a więc w pierwszym, 
drugim, trzecim, czwartym i ósmym tygodniu wykazała, że mężczyźni szybciej osiągali swoje najlepsze wyniki, 
ale tylko w jednym parametrze, tj. liczbie prób do osiągnięcia kryterium zapamiętania. Czterotygodniowa 
przerwa zaburzyła regularność cyklu uczenia się u kobiet ze względu na liczbę prób i u mężczyzn ze względu na 
czas uczenia, natomiast nie miała wpływu na liczbę błędów u obu płci. Pomimo tego, że czterotygodniowa 
przerwa spowodowała istotne statystycznie zmiany w wykonaniu zadania u każdej z płci, nie ujawniły się one 
przy łącznym potraktowaniu obu płci, jak stwierdzono wyżej.
Porównanie średnich wyników wszystkich trzech obserwowanych parametrów u kobiet i mężczyzn w tym 
samym czasie w kolejnych tygodniach uczenia się wskazuje na pewną tendencję w uzyskiwaniu lepszych 
wyników u mężczyzn w pierwszym tygodniu uczenia się, szczególnie widoczną w zakresie czasu uczenia się, 
który był krótszy u mężczyzn w porównaniu z kobietami, lecz na niskim poziomie istotności (p<0,1). 
W pozostałych tygodniach uczenia się nie stwierdzono istotnych różnic między wynikami osiąganymi przez 
kobiety i mężczyzn poza jednym przypadkiem, gdy mężczyźni w czwartym tygodniu uczenia się musieli wykonać 
więcej prób do osiągnięcia kryterium zapamiętania niż kobiety (p<0,05). Podobna tendencja zaznaczyła się 
również w zakresie liczby błędów, których mężczyźni wykonywali więcej w czwartym tygodniu niż kobiety, ale 
na niskim poziomie istotności (p<0,1). Być może taki rezultat u mężczyzn spowodowany został pojawieniem się 
habituacji i brakiem zainteresowania poprawnym wykonywaniem testu w czwartym tygodniu. Jak 



PAMIĘĆ NIEOPISOWA U MŁODYCH KOBIET I MĘŻCZYZN

stwierdziliśmy wcześniej, mężczyźni szybciej niż kobiety osiągali stopień „doskonałości” wykonywanej czynności 
– już po dwóch tygodniach ze względu na liczbę prób. Kolejne powtórzenia testu u kobiet służyły dalszemu 
doskonaleniu czynności, zaś u mężczyzn nie uzyskano już poprawy. Można przypuszczać, kierując się wska-
zówkami Kolańczyk (1992), że w tej sytuacji, gdy wykonywane zadanie nie było już dla mężczyzn trudne 
i interesujące, intensywność lub koncentracja uwagi towarzyszącej zadaniu spadała. Jak podkreśla Kolańczyk 
(1992), gdy stopień zaangażowania podmiotu w wykonywaną czynność spada, zadanie nie jest wykonywane 
najlepiej.
Wykazana przez nas różnica w tempie i sposobie uczenia się tego samego zadania u kobiet i mężczyzn może 
wiązać się z zaobserwowanym przez innych autorów zróżnicowaniem morfologicznym mózgowia kobiet 
i mężczyzn. Takie zróżnicowanie związane z płcią dotyczy kształtu ciała modzelowatego (corpus callosum) 
(DeLacoste-Utamsing, Holloway, 1982; Allen i in., 1991), objętości jądra łożyska prążka krańcowego (bed 
nucleus of the stria terminalis) (Allen, Gorski, 1990), rozmiarów spoidła przedniego (anterior commissure) 
i zrostu międzywzgórzowego (massa intermedia) (Allen, Gorski, 1991. Dane morfologiczne wskazują, że u kobiet 
związek między dwoma pólkulami mózgowymi jest wyraźniej zaznaczony, gdyż zrost międzywzgórzowy 
występuje u nich częściej (u 78% kobiet i tylko u 68% mężczyzn), a także zarówno zrost międzywzgórzowy, jak 
i spoidło przednie mają większe rozmiary (Allen, Gorski, 1991).
Wymienieni wyżej autorzy sugerują, że różnice w budowie mózgowia mogą częściowo wpływać na odmienne 
zachowanie i czynność neuropsychologiczną u różnych płci. Można przypuszczać, że są odpowiedzialne także za 
odmienny przebieg procesów uczenia się i zapamiętywania, gdyż wszystkie wymienione struktury w jakiś sposób 
uczestniczą w tych czynnościach u ludzi. Stwierdzono następujące fakty potwierdzające to przypuszczenie: a) 
patologiczne zmiany w obrębie spoidła przedniego i sklepienia (fornix) powodowały ostre zaburzenia pamięci 
wzrokowej u 47-letniej kobiety (Botez-Marquard, Botez, 1992); b) uszkodzenie prawego jądra przyśrodkowego 
grzbietowego wzgórza u pacjenta zaburzało zapamiętywanie wrażeń o charakterze wzrokowo-przestrzennym 
(Speadie, Heilman, 1983); c) u dziewięciu pacjentów z guzem w obrębie płata ciała modzelowatego (splenium 
corporis callosi) obserwowano ostry deficyt pamięci i zaburzenia percepcji wzrokowej (Rudge, Warrington, 1991); 
d) natomiast u dzieci z różnymi zaburzeniami procesu uczenia się rozmiary ciała modzelowatego były mniejsze 
(Njikiktjien, de Sonneville, Vaal, 1994).
Szybszą transmisję informacji o bodźcach wzrokowych między obydwoma półkulami mózgu u kobiet 
w porównaniu z mężczyznami wykazali Potter i Graves (1988). Uważają oni, że przyczyną tego zjawiska może 
być zróżnicowanie ciała modzelowatego u obu płci.
Wymienione przeze mnie wyżej struktury mózgowe mogą uczestniczyć jako struktury pomocnicze w procesach 
percepcji wzrokowej, wzrokowo-przestrzennej czy w ogóle w procesie uczenia się, które to elementy składają się 
na proces nabywania nowej umiejętności w naszym modelu doświadczalnym. W wyniku doświadczeń na 
zwierzętach, głównie na małpach, jak również w wyniku obserwacji zmian patologicznych u ludzi związanych 
z zapamiętywaniem informacji o charakterze wzrokowo-przestrzennym próbuje się wyodrębnić zasadnicze stru-
ktury starej i nowej kory mózgowej, uczestniczące w tym procesie. Ostatnio wykonywane badania ludzi metodą 
pozytronowej tomografii emisyjnej dokładniej precyzują udział struktur nowej kory. Są to: przednia część 
prawego zakrętu obręczy (gyrus cinguli) (pole 24 według Brodmana), bruzda śródciemieniowa (sulcus 
intraparietalis) prawego tylnego płata kory ciemieniowej i środkowe oraz boczne okolice przedruchowej kory 
(pole 6 według Brodmana) (Nobre i in., 1997). Poniższy schemat przytoczony przez Szymańską (1995) za Squire 
(1993) przedstawia możliwość powiązań przyśrodkowych struktur płata skroniowego z obszarami nowej kory 
uczestniczącymi w zadaniach wzrokowo-przestrzennych.
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Kora okołowęchowa ma lokalizację w ścianach bruzdy węchowej (sulcus olfactorius), zaś kora śródwęchowa 
zlokalizowana jest w bocznej części zakrętu hipokampa (gyrus hippocampi). Ponadto z przytoczonych przez 
autorkę (Szymańska, 1995) wyników obserwacji wielu badaczy można stwierdzić, że głównie struktury prawej 
półkuli mózgowej uczestniczą w przetwarzaniu informacji o charakterze wzrokowo-przestrzennym. Hipokamp 
i zakręt hipokampa, kluczowe przyśrodkowe struktury płatów skroniowych, to jednocześnie struktury kręgu 
Papeza, odpowiedzialne za proces konsolidacji pamięci. Ostatnie doniesienia dokładniej precyzują rolę prawego 
hipokampa w procesach pamięci topograficznej (Maguire, Frackowiak, Friths, 1997; Maguire, 1997). Prawy 
hipokamp uczestniczy zarówno w procesach powstawania, jak i odtwarzania z pamięci schematów o charakterze 
przestrzennym (Maguire, 1997), np. planu ulic przez taksówkarzy (Maguire, Frackowiak, Frith, 1997).
Nabywanie umiejętności bezbłędnego odtwarzania drogi labiryntu dokonuje się przy współudziale komponenty 
ruchowej, a więc należy tu również uwzględnić udział wszystkich struktur mózgowych odpowiedzialnych za 
regulację czynności ruchowych. Zgodnie z poglądem Chlewińskiego (1992), że pierwszy etap nabywania nowej 
umiejętności ma charakter deklaratywny, należy uwzględnić udział ośrodków świadomego działania, a więc 
płatów czołowych kory mózgowej (Łuria, 1976). Za organizację ruchu w przestrzeni w skojarzeniu z funkcją 
analizatora wzrokowego odpowiadają potyliczno-ciemieniowe części kory mózgowej. Nie można też pominąć 
regulującego wpływu zaśrodkowych okolic kory, pól przedruchowych (Łuria, 1976), a także niezwykle istotnych 
dla czynności automatycznych u człowieka jąder podstawy mózgu współpracujących z móżdżkiem i ośrodkami 
kory przedczołowej (Salmon, Butters, 1995; Molinari i in., 1997). Właśnie upośledzenie czynności jąder podstawy 
mózgu w chorobie Huntingtona zaburza pamięć proceduralną (Knopman, Nissen, 1991). Ponadto ciało 
modzelowate (corpus callosum), zabezpieczając związek między jednoimiennymi punktami kory przedruchowej 
i ruchowej, odpowiada za organizację ruchu obydwu rąk, a gdy czynność wykonywana jest za pomocą jednej ręki, 
zabezpiecza „ruchowe tło” dla tej pracującej ręki, koordynując najkorzystniejsze zachowanie się ręki 
podpoprządkowanej (Łuria, 1976).
Zaangażowanie tak wielu zasadniczych struktur mózgowia w procesie nabywania i zapamiętywania nowej 
umiejętności ruchowej o charakterze wzrokowo-przestrzennym do osiągnięcia etapu proceduralnego oraz 
możliwe uczestniczenie w nim wielu pomocniczych struktur czyni ten proces niezwykle skomplikowanym, ale 
możliwe też, że jest to przyczyna niezwykłej trwałości pamięci proceduralnej. Stwierdzono, że dopiero w stadium 
rozpadu wszystkich funkcji poznawczych u człowieka, a więc w końcowym etapie choroby Alzheimera, ginie 
pamięć umiejętności, a więc pamięć proceduralna (Łuczywek, 1995).

WNIOSKI

1. Wielokrotne odtwarzanie drogi labiryntu powoduje stałe doskonalenie tej czynności zwłaszcza pod względem 
czasu jej wykonania, który skracał się do końca trwania prób, gdy łącznie potraktowano wyniki uzyskiwane 
przez kobiety i mężczyzn.
2. Wykazano różnicę w przebiegu procesu uczenia się u kobiet i mężczyzn. Ze względu na liczbę prób mężczyźni 
wcześniej niż kobiety osiągali „doskonałą” wprawę w pokonywaniu drogi światła labiryntu.
3. Czterotygodniowa przerwa w uczeniu zaburzyła proces uczenia się u mężczyzn i u kobiet, ale w odmienny 
sposób u każdej z grup.
4. W pierwszym tygodniu uczenia się mężczyźni osiągali wyraźnie lepsze średnie wyniki w porównaniu 
z kobietami, jednak różnice nie były istotne statystycznie. W czwartym tygodniu kobiety wykazywały większą 
wprawę przy powtarzaniu testu niż mężczyźni.
5. Obserwowane różnice w przebiegu procesu uczenia się zależne od płci mogą wynikać z różnic morfologicznych 
mózgowia kobiet i mężczyzn.
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