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1. Wprowadzenie 
 
Model ograniczonych zasobów przetwarzania informacji medialnej 
 
Oglądanie telewizji jest rozpatrywane jako interakcja pomiędzy zawarto-

ścią i strukturą wiadomości a systemem przetwarzania informacji odbiorcy. 
Wykonanie tego zadania jest uzależnione od pojemności informacyjnej wia-
domości oraz zasobów poznawczych zaangażowanych przez odbiorcę w jej 
przetwarzanie (Bolls, Potter, Lang 1996). 

Model ograniczonych zasobów przetwarzania informacji medialnej Lang 
(2000), wyjaśniając sposób, w jaki widzowie odbierają przekaz audiowizu-
alny, wprowadza dwa założenia: (1) system poznawczy człowieka jest nasta-
wiony na przetwarzanie informacji poprzez odbiór bodźców, zamianę ich w 
reprezentacje umysłowe i odtwarzanie zawartości tych reprezentacji, oraz (2) 
możliwości systemu poznawczego człowieka w zakresie przetwarzania infor-
macji są ograniczone ilością posiadanych zasobów mentalnych oraz procedu-
rami ich dystrybucji1. Przetwarzanie informacji jest możliwe dzięki równo-

                                                 
1 Warto odnotować w tym miejscu, że w literaturze psychologicznej funkcjonuje również 
model zmiennych zasobów poznawczych (Kahneman 1973 – za: Stiff 1986), który 
jednocześnie może być rozpatrywany jako konkurencyjny względem modelu 
dwutorowości perswazji (Elaboration Likelihood Model) stworzony przez Petty’ego 
i Cacioppo (1983). Jednak wiele badań zrealizowanych w nurcie zakładającym istnienie 



154                                                                           Monika Godlewska, Oleg Gorbaniuk 
  

 

cześnie pojawiającym się procesom składowym: kodowaniu, magazynowaniu 
i wydobywaniu. Ilość zasobów jest stała dla jednej osoby, ale są one elastycz-
nie wykorzystywane pomiędzy wspomniane subprocesy w zależności od za-
potrzebowania (Lang, Zhou, Schwartz, Bolls, Potter 2000). Dystrybucja tych 
zasobów odbywa się za pośrednictwem zarówno procesów automatycznych 
(uruchamiana poprzez zawartość i cechy strukturalne komunikatu) oraz proce-
sów kontrolowanych (zależnych od zainteresowań widza, jego potrzeb, celów, 
motywacji). 

W przypadku przekazu audiowizualnego bodźcami nowymi lub nieocze-
kiwanymi będą zabiegi techniczne, takie jak np. cięcia, dźwięki, cisza, nagły 
ruch, elementy graficzne (Lang, Geiger, Strickwerda, Sumner 1993; Lang 
2000). Model ograniczonych zasobów przetwarzania informacji medialnej 
Lang (2000) zakłada, że jednym z mechanizmów automatycznej selekcji in-
formacji prowadzącej do kodowania jest odruch orientacyjny. Jest to nieświa-
doma fizjologiczna i behawioralna reakcja, która ustawia uwagę w kierunku 
nowej lub ważnej informacji w otoczeniu osoby. Uwaga jest tu definiowana 
jako proces alokacji ograniczonych zasobów w różne aspekty wykonywanego 
zadania (Bolls i in. 1996). Odruch orientacyjny tworzy cały układ reakcji fi-
zjologicznych i behawioralnych, w tym ukierunkowanie receptorów zmysło-
wych (oczu, uszu, nosa) w stronę bodźca, obniżenie częstotliwości uderzeń 
serca, spadek przepływu krwi do mięśni, zmiana EEG, wzrost temperatury 
skóry, wzrost przepływu krwi do mózgu (Lang i in. 2000). 

W licznych badaniach wykazano, że cechy formalne i strukturalne prze-
kazu telewizyjnego (cięcia, ruch i zmiana natężenia dźwięku) wywołuje od-
ruch orientacyjny (Lang 1990, 1991). Następuje wówczas automatyczna alo-
kacja zasobów mentalnych w proces kodowania, gdyż podnosi on przejściowo 
koncentrację uwagi na ekranie telewizora (Lang 2000). Poziom zasobów 
przydzielonych do kodowania wzrasta tak długo, jak długo odbiorca posiada 
dostateczną ich ilość, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie wywołane przez 
odruch orientacyjny (Lang 2000). Oznacza to, że cechy strukturalne mogą 
modyfikować poziom uwagi mimowolnej lokowanej w przekaz (Geiger, 
Reeves 1993; Lang i in. 1993). 

Do cech strukturalnych przekazu zdolnych wywołać odruch orientacyjny 
zalicza się cięcia niepowiązane, cięcia powiązane i montaże (edit), które od-
graniczają od siebie ujęcia w ramach filmu. W przypadku cięć niepowiąza-
nych sąsiadujące ujęcia nie są ze sobą semantycznie lub narracyjnie powią-
zane, co jest z kolei charakterystyczne dla cięć powiązanych. Najprostszą 
technikę stanowią montaże polegające na zmianie perspektywy w ramach tej 
samej sceny wizualnej – z reguły poprzez przełączenie kamer lub zbliżenia. 
                                                                                                                          
ograniczonym zasobów poznawczych potwierdzają jego wartość eksplanacyjną 
i predykcyjną w kontekście przetwarzania przekazów audiowizualnych, w dalszej części 
artykułu rozważania będą zawężone właśnie do tego podejścia badawczego. 
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Zatem różne wymienione cechy strukturalne są z definicji bezpośrednio po-
wiązane z różną ilością nowych informacji dla odbiorcy. Najczęściej cięcia 
niepowiązane zawierają więcej informacji w porównaniu z powiązanymi, a 
cięcia powiązane z kolei więcej niż montaże. 

Wzrost lub spadek liczby nowych informacji wiąże się ze zwiększe-
niem/zmniejszeniem odpowiednio zasobów niezbędnych do ich przetwarzania. 
Lang i in. (1993) wykazali, że liczba zapamiętanych informacji jest większa w 
przypadku cięć powiązanych niż niepowiązanych. Badacze porównywali za-
pamiętywanie informacji pojawiających się zaraz przed i tuż po cięciach po-
wiązanych i niepowiązanych. Okazało się, że kodowanie informacji pojawia-
jących się przed cięciami było takie same w przypadku obu rodzajów cięć. 
Natomiast pomiar kodowania informacji pojawiających się w czasie do 2 se-
kund po cięciu wykazał, że dla cięć powiązanych pamięć informacji była lep-
sza, jeżeli były one prezentowane po cięciach, a nie przed nimi. Odwrotnie 
było przy cięciach niepowiązanych, pamięć informacji pojawiających się po 
cięciach była znacznie niższa niż dla informacji sprzed cięć. Autorka podkre-
śla, że cechy strukturalne przekazu, takie jak cięcia, wywołują odruch orienta-
cyjny, przywołując tym samym dodatkowe zasoby do kodowania. W przy-
padku cięć powiązanych możliwe jest szybkie i łatwe zakodowanie nowej 
informacji, gdyż stanowi ona część tego samego przekazu, często nawet tej 
samej sceny. Dla cięć niepowiązanych, reprezentujących zmianę treści 
i sceny, dodatkowe zasoby mogą okazać się niewystarczające do zakodowania 
wszystkich nowych informacji. Dodatkowo efekt ten był wyraźniejszy dla 
pamięci informacji video niż audio. 

Montaże podobnie jak cięcia wywołują odruch orientacyjny, ale angażują 
mniej zasobów poznawczych, które mogą być zużyte na przetwarzanie infor-
macji zawartej w ujęciu. Kiedy zawartość ścieżki wideo jest prosta, wówczas 
odruch orientacyjny sprzyja wzrostowi zapamiętywaniu informacji, kiedy 
materiał wideo jest złożony, wówczas ta ilość spada (Thorson, Lang 1992). 

Na gruncie polskim badania dotyczące odruchu orientacyjnego przepro-
wadzili Francuz i Szubielska (2004). Badali pamięć informacji słownych 
i obrazowych w zależności od ich umiejscowienia w stosunku do cięcia 
montażowego w oparciu o próbę osób dorosłych. Pod uwagę brano tylko cię-
cia powiązane. Materiał eksperymentalny stanowiły wiadomości telewizyjne, 
podzielone na trzy grupy. W pierwszej informacje prezentowane były bezpo-
średnio przed cięciem, w drugiej w trakcie 4 pierwszych sekund trwania uję-
cia, natomiast w grupie trzeciej treści pojawiały się po 4 pierwszych sekun-
dach trwania ujęcia. Wskaźnikami pamięci był czas udzielenia odpowiedzi 
oraz jej poprawność. Przeprowadzone analizy dowiodły, że materiał werbalny 
i wizualny w obszarze do 4 pierwszych sekund po cięciu był znacznie gorzej 
i dłużej rozpoznawany niż umieszczony bezpośrednio przed cięciem oraz po 4 
sekundach od niego. Wyniki potwierdzają więc wpływ odruchu orientacyj-
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nego na trafność i czas rozpoznawania informacji zawartych w przekazie. Z 
uwagi jednak na instrukcję, informującą badanych o pomiarze pamięci treści 
zawartych w przekazie, należałoby się zastanowić, czy poziom uwagi po cię-
ciach był spowodowany tylko odruchem orientacyjnym, czy też miała na 
niego wpływ świadoma koncentracja uwagi widzów na przekazie w celu jak 
najlepszego jego przetworzenia. Wtedy mielibyśmy do czynienia z lokowa-
niem uwagi dowolnej w przekaz, a nie tylko z automatyczną aktywacją uwagi 
mimowolnej.  

 
 
Dziecko jako odbiorca przekazów reklamowych 
 
Należy podkreślić, że ilość zasobów dostępnych do kodowania będzie 

uzależniona także od cech samego widza. Uwaga wzrokowa oraz pojemność 
pamięci jest uzależniona od wieku oraz poziomu dojrzałości poznawczej 
(Harwas-Napierała, Trempała 2002; Vasta, Haith, Miller 2001). Zważywszy 
na fakt, że cechy strukturalne przekazu mogą modyfikować poziom uwagi 
mimowolnej oraz pamięć informacji z przekazu u widzów dorosłych, pojawia 
się pytanie jak cechy strukturalne wpływają na odbiór przekazu reklamowego 
przez dzieci. 

Wśród czynników wyjaśniających fluktuację uwagi wzrokowej u dzieci 
na ekranie telewizora, Anderson, Hyewon i Lorch (1987) wymieniają m.in.: 
mechanizm inercji uwagi (dzięki niemu możliwe jest utrzymanie koncentracji 
uwagi wzrokowej na ekranie pomimo wystąpienia gwałtownych zmian struk-
turalnych, takich jak cięcia) oraz treść i formę programu (czyli wszelkiego 
rodzaju cechy strukturalne przekazu oraz jego zawartość). Jak pokazują bada-
nia Smith, Anderson i Fischer (1985) dzieci w wieku od 3 do 7 lat są w stanie 
zrozumieć treść filmu zawierającego zabiegi montażowe (cięcia i panoramy) 
w takim samym stopniu jak treść filmu bez stosowania takich technik. Przy 
czym wraz z wiekiem stopień rozumienia znacząco wzrasta. Jest to niezwykle 
ważna umiejętność pozwalająca dzieciom na zbudowanie w umyśle ciągłej 
opowieści, a co za tym idzie umożliwiająca zrozumienie przekazu. Prawi-
dłowa interpretacja różnych elementów „języka filmowego” stanowi podstawę 
przetwarzania informacji w trybie on-line (Szubielska 2004).  

Interesujące rezultaty, dotyczące wpływu zastosowanych technik monta-
żowych na uwagę dzieci, uzyskali w swoim eksperymencie Anderson i Levin 
(1976). Badanym dzieciom, w wieku od 12 do 48 miesięcy, prezentowano 
materiał filmowy, w którym zastosowano m.in. takie techniki montażowe jak 
efekty dźwiękowe, pusty ekran, cięcia oraz nagłe zmiany w ścieżce audio. 
Okazało się, że dzięki tym cechom strukturalnym przekazu, dzieci częściej 
fiksowały wzrok na ekranie telewizora. Tendencja ta nasilała się wraz z wie-
kiem. 
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Kolejne badania, sprawdzające wpływ montażu na uwagę dzieci, prze-
prowadzili Anderson, Alwitt, Lorch i Levin (1979). Uzyskane wyniki dowio-
dły, że dzieci w wieku od 3 do 5 lat przestawały śledzić przekaz, gdy przedłu-
żał się czas prezentacji nieruchomych obrazów lub zdjęć na tle wypowiedzi 
spoza kadru. Ta sama zależność miała miejsce w przypadku rozciągniętych w 
czasie panoram. Podobne prawidłowości wykryto w omawianych wcześniej 
badaniach Andersona i Levina (1976) u dzieci w wieku 1-4 lata. Badacze pod-
kreślali, że czas koncentracji wzrokowej na ekranie jest uzależniony od dłu-
gości epizodów składających się na przekaz. Im dłuższy był epizod, tym czę-
ściej dzieci odwracały wzrok. Natomiast ujęcia powtarzające się nie miały 
wpływu ani na wzrost, ani na spadek uwagi wzrokowej. 

Jak dotychczas jedynie wąskie grono badaczy zajmowało się badaniem 
wpływu zastosowanych technik montażowych na odbiór przekazu przez 
dzieci. Ponadto są to badania pochodzące sprzed kilkudziesięciu lat, pozosta-
jące niejednokrotnie w sprzeczności z późniejszymi ustaleniami. Niestety naj-
nowsze eksperymenty skupiają się jedynie na widzach dorosłych. Dlatego też, 
niezwykle ważne jest poznanie jak cechy strukturalne przekazu wpływają na 
jego odbiór przez dzieci w różnym wieku. Poza tym omawiane badania odno-
siły się do przekazu telewizyjnego, głównie do wiadomości telewizyjnych. Z 
tego też powodu interesujące jest zbadanie tego zjawiska w odniesieniu do 
przekazu reklamowego.  

Braun-Gałkowska (1997) szacuje, że polskie dzieci, podobnie jak ich 
amerykańscy rówieśnicy (Bromboszcz 1994), spędzają około 30 godzin tygo-
dniowo na oglądaniu telewizji. Podczas tego czasu dociera do nich około 3 
godzin samych reklam. Kossowski (1999) podaje, że reklamy, obok filmów 
animowanych, są najbardziej lubianymi i najczęściej oglądanymi przez dzieci 
elementami programu telewizyjnego. Prawdopodobieństwo, że dzieci zapa-
miętają produkt reklamowany w telewizji jest znacznie wyższe niż u doro-
słych. Spowodowane jest to tym, że dzieci oglądają telewizję z ogromną 
uwagą i wyłapują więcej szczegółów, nawet z reklam skierowanych do doro-
słych (Lindstrom 2005). 

Cytowane wyżej badania nad wpływem cech strukturalnych na odbiór 
przekazów telewizyjnych skupiały się głównie na okresie do 7 r.ż. Późniejsze 
okresy cechuje również znaczna dynamika rozwoju zdolności poznawczych 
istotnych w odbiorze przekazów audiowizualnych. W wieku młodszym szkol-
nym (7-12 lat) dziecko jest na etapie myślenia operacyjnego, na poziomie 
operacji konkretnych i racjonalnych. Odróżnia fantazję od rzeczywistości, 
zazwyczaj bezbłędnie dokonuje szeregowania i segregowania (grupowania), 
według określonych zasad (Piaget, Inhelder 1996). Funkcjonująca do tej pory 
pamięć mechaniczna (zapamiętywanie treści bez jej rozumienia) zaczyna się 
przekształcać w pamięć logiczną. Dziecko w coraz większym stopniu stara się 
zrozumieć treść odbieranego przekazu (Harwas-Napierała, Trempała 2000). 
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Zwraca uwagę na szczegóły, jest zdolne do porównywania produktów między 
sobą, krytycznego spojrzenia na produkt oraz krytycznej oceny informacji. 
Interesuje się tym, co rzeczywiste i prawdziwe. Jego uwagę przykuwa życie 
sławnych postaci, których styl życia często próbuje naśladować. Można za-
uważyć silny konformizm grupowy, zainteresowanie produktami przeznaczo-
nymi dla dorosłych oraz wzrost lojalności wobec marki. Dlatego też w rekla-
mach adresowanych do tej grupy wiekowej wykorzystuje się zjawisko mode-
lowania, gdyż wiadomo, że dzieci przyswajają zachowania poprzez naśladow-
nictwo. Efekt jest tym silniejszy, im bardziej dana osoba jest ważna dla 
dziecka (Valkenburg, Cantor 2001).  

 
 
Hipotezy badawcze 
 
Z zaprezentowanych badań wynika, że cechy strukturalne przekazu, takie 

jak cięcia wzbudzają u dorosłych widzów odruch orientacyjny, wywołując 
tym samym alokację uwagi mimowolnej w przekaz. U dzieci taki efekt narasta 
wraz z wiekiem. U odbiorców dorosłych występował wzrost alokacji uwagi 
mimowolnej wraz ze wzrostem liczby montaży powyżej 16 na minutę (Lang 
i in. 2000). Również w przypadku reklam, wzrost tempa przekazu poprzez 
zwiększenie liczby cięć niepowiązanych z mniej niż 3 do ponad 11 na 30 s, 
wpływał pozytywnie na uwagę mimowolną (Bolls, Muehling, Yoon 2003). 
Należy zatem przypuszczać, że dalszy wzrost częstotliwości cięć, a w szcze-
gólności dalsze skracanie czasu trwania ujęć, będzie systematycznie wywoły-
wało odruch orientacyjny zapewniając większą ciągłość koncentracji uwagi 
wzrokowej na ekranie u dzieci tak samo, jak to obserwujemy w przypadku 
osób dorosłych. 

H1: Im krótsze są ujęcia tym większa jest koncentracja uwagi wzrokowej 
przez dzieci na ekranie monitora. 

Kolejny problem badawczy dotyczy wpływu długości ujęć na zapamięty-
wanie informacji z przekazu. Z przeprowadzonych badań nad tym zjawiskiem 
wśród osób dorosłych wynika, że wzrost liczby montaży (zmiana z jednej 
kamery do drugiej w obrębie tej samej sceny wizualnej) wpływał pozytywnie 
na proces kodowania (Lang i in. 2000). Wzrost liczby cięć niepowiązanych 
(zmiana z jednej sceny do drugiej) skutkował tym samym w przypadku prze-
kazów bez treści pobudzającej. W przypadku przekazów emocjonalnie nasy-
conych wzrost liczby cięć niepowiązanych powodował spadek liczby popraw-
nych odpowiedzi, szczególnie powyżej 11 cięć na 30 s (ujęcia krótsze od 3 s) 
(Bolls i in. 1996). 

Specyfiką filmów reklamowych jest duże tempo przekazu osiągane mię-
dzy innymi poprzez dużą częstotliwość cięć sprawiających, że ujęcia nie 
trwają dłużej niż 3 s Dotychczasowe badania w większości nie testowały 
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przekazów spełniających ten warunek. Co więcej przy stałym czasie trwania 
filmu nie jesteśmy stanie odpowiedzieć, co tak naprawdę wpływa na wynik 
badania – czas trwania ujęcia czy liczba cięć w ramach tego samego przekazu, 
ponieważ oba wskaźniki różnicują grupy eksperymentalne. Większość bada-
czy skupia się na liczbie cięć pomijając problem czasu trwania ujęcia, który 
pozostaje poza kontrolą badacza. W dotychczasowych publikacjach nie precy-
zowano, w jakich granicach wahała się długość ujęć. Z podawanej liczby 
cięć/montaży można było wykalkulować średnią długość ujęć, ale fluktuacja 
faktycznej długości mogła być bardzo zróżnicowana. W przypadku badań 
dzieci ten aspekt jest szczególnie istotny, ponieważ przedłużające się ujęcie 
może sprawić, że przestaną śledzić obraz (Anderson, Alwitt, Lorch, Levin 
(1979). Dlatego też w badaniach własnych czas ujęcia potraktowano jako 
zmienną niezależną główną, a liczbę cięć – jako kontrolowaną w ramach prze-
kazu. 

Inną specyfiką dotychczasowych badań jest wykorzystywanie odmien-
nego semantycznie materiału w porównywanych grupach eksperymentalnych 
np. mogły być to reklamy, ale różne reklamy w różnych grupach. Te różnice 
między grupami próbowano zrekompensować poprzez zwiększanie liczby 
filmów oglądanych i ocenianych przez tę samą osobę np. z reguły jedna osoba 
oglądała 6 filmów.  

Wzrost częstotliwości cięć sprzyja wzrostowi koncentracji uwagi na 
przekazie. W przypadku cięć powiązanych przywołane zasoby przez cechy 
strukturalne przekazu pozwalają na lepsze przetwarzanie informacji zawartej 
w ujęciu. Jednocześnie mamy do czynienia z procesem antagonistycznym w 
stosunku do opisanego. Skracanie czasu ujęcia powoduje, że osoba ma coraz 
mniej czasu na przetwarzanie całej zawartej w nim informacji. Należy zatem 
spodziewać się zależności krzywoliniowej. Wraz z wzrostem liczby cięć na 
jednostkę czasu będzie wzrastała ilość zapamiętanej informacji wizualnej 
wskutek automatycznej alokacji zasobów. Po skróceniu długości ujęcia do 
wielkości optymalnej, dalsze skracanie będzie powodowało spadek ilości za-
pamiętanej informacji zawartej w przekazie. Należy przypuszczać, że kry-
tyczna długość ujęcia jest indywidualna dla każdego przekazu i jest zależna od 
rodzaju cięć (powiązane vs niepowiązane), obecności bodźców wywołujących 
bezwarunkową reakcję emocjonalną, złożoności informacji zawartej w ujęciu 
i przekazie jako całości, możliwości poznawczych odbiorcy oraz interakcji 
treści przekazu z jego potrzebami i zainteresowaniami. 

H2: Istnieje zależność krzywoliniowa pomiędzy długością ujęć a ilością 
zapamiętanej przez dzieci informacji zawartej w przekazie: wraz ze skra-
caniem czasu ujęć początkowo ta ilość będzie wzrastała, a później za-
cznie spadać. 

Następny problem badawczy dotyczy tego, jak poziom dojrzałości po-
znawczej dziecka będzie wpływał na fluktuację uwagi i stopień zapamięty-
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wania informacji z przekazu reklamowego. Jak wiadomo, młodszy wiek 
szkolny (7-12 lat) charakteryzuje się intensywnym rozwojem procesów po-
znawczych. Wiadomo, że wraz z wiekiem zmienia się trwałość koncentracji 
uwagi, również podczas oglądania programów telewizyjnych (Anderson, 
Levin 1976). W wyniku dojrzewania centralnego układu nerwowego i uczenia 
się, dzieci stają się coraz bardziej uważne w sytuacjach tego wymagających. 
Ponadto, wraz z wiekiem, potrafią przez co raz dłuższy czas koncentrować się 
na wykonywanej czynności. Zwiększa się w tym czasie pojemność pamięci, 
która z mechanicznej zaczyna się przekształcać w pamięć w coraz większym 
stopniu logiczną. Zmienia się repertuar stosowanych przez dzieci strategii 
pamięciowych. W rezultacie pod koniec tego okresu dzieci stosują je w spo-
sób bardziej zróżnicowany i dostosowany do rodzaju zadania (Harwas-
Napierała, Trempała 2002; Vasta, Haith, Miller 2001). W konsekwencji na-
leży oczekiwać, że pomiędzy 7 a 12 r.ż. dzieci starsze są w stanie zapamiętać 
więcej informacji z przekazu niż dzieci młodsze: 

H3: Wraz z wiekiem u dzieci wzrasta poziom koncentracji uwagi wzro-
kowej na przekazie reklamowym. 

H4: Wraz z wiekiem u dzieci zwiększa się ilość zapamiętanej treści z 
przekazów reklamowych. 

 
 

2. Metoda 
 
Operacjonalizacja zmiennych 
 
Podstawą do stworzenia materiału badawczego był film reklamowy, pre-

zentujący urządzenie służące do krojenia warzyw i owoców. Z punktu widze-
nia intensywności bodźców emocjonalnych zawartych w przekazie można go 
ocenić jako spokojny, a treść jako mało angażującą dzieci w wieku szkolnym.  

Oryginalny materiał promocyjny był najdłuższy i miał 240 sekund. Skła-
dały się na niego ujęcia o różnej długości od 1 s do 9 s ze średnią 4 s Na bazie 
tego przekazu stworzono kolejne dwa filmy reklamowe, różniące się między 
sobą długością ujęć w ścieżce obrazowej przy tej samej liczbie cięć. Edycja 
polegała na skracaniu dłuższych ujęć do krótszej o ustalonej długości (do 
maksimum 2 s lub do 3 s). Najkrótsza reklama trwała 105 sekund, a długość 
poszczególnych ujęć nie przekraczała 2 s ze średnią 1,75. W filmie o przecięt-
nej długości, ujęcia nie przekraczały 3 s ze średnią 2,75 s, a całość trwała 165 
sekund. Poszczególne przekazy reklamowe zawierały taką samą liczbę cięć 
powiązanych (75%) jak i cięć niepowiązanych (25%).  

W cięciach powiązanych sąsiadujące ze sobą ujęcia łączyło ścisłe podo-
bieństwo sceny wizualnej z niewielkim wykorzystaniem przełączania pomię-
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dzy kamerami. Cięcia niepowiązane wprawdzie z punktu widzenia technicz-
nego oddzielały ujęcia o znacznie różniącej się scenie wizualnej, ale z punktu 
widzenia psychologicznego zmiany te cechowała umiarkowana nieprzewidy-
walność i ograniczony stopień nowości z powodu systematycznego powraca-
nia do scenerii z poprzednich ujęć. Ponadto materiał badawczy nie zawierał 
żadnego tekstu mówionego. Ścieżkę dźwiękową stanowiła jedynie ta sama 
rytmiczna muzyka. Oznacza to, że poszczególne ujęcia nie były ze sobą po-
wiązane narracyjnie poprzez ścieżkę audio. 

Fluktuację uwagi mierzono poprzez zliczanie liczby odwróceń wzroku 
dziecka od monitora w przeliczeniu na 100 sekund.  

Stopień zapamiętanej treści przekazu był mierzony poprzez ilość zarówno 
poprawnych, jak i błędnych odpowiedzi w teście rozpoznawania. Po obejrze-
niu reklamy zadawano dziecku 10 pytań dotyczące prezentowanego urządze-
nia. Jego zadaniem było wskazanie jednej, poprawnej odpowiedzi spośród 
trzech alternatyw. W przypadku, gdy dziecko nie znało odpowiedzi, mogło 
wybrać opcję „nie pamiętam”.  

 
 
Przebieg badań 
 
Badania zostały przeprowadzone wśród uczniów Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Różanie, na przełomie kwietnia i maja 2007 roku. Badania były 
przeprowadzane indywidualnie z każdym dzieckiem w odizolowanym po-
mieszczeniu na terenie szkoły. Projekcja przekazu reklamowego odbywała się 
na laptopie. W czasie jej trwania odnotowywano liczbę odwróceń wzroku 
dziecka od monitora. Następnie, po obejrzeniu reklamy, dziecku zadawane 
były pytania dotyczące reklamowanego urządzenia. Tylko dziesięcioro rodzi-
ców (4%), do których zwrócono się z zapytaniem o wyrażenie zgody na udział 
dziecka w badaniach, takiej zgody nie udzieliło. 

 
 
Osoby badane  
 
Eksperyment przeprowadzono wśród dzieci w wieku młodszym szkolnym 

(8-12 lat), pochodzących z małego miasta (liczba mieszkańców do 6 tys.). W 
celu uchwycenia zależności między poziomem rozwoju poznawczego a odbio-
rem przez dzieci przekazu audiowizualnego, jakim w tym przypadku była 
reklama, badanych podzielono na dwie grupy. Pierwszą stanowiły dzieci mię-
dzy 8 a 9 rokiem życia, natomiast grupa druga mieściła się w przedziale 11-12 
lat.  

Poszczególnymi reklamami, w każdej grupie wiekowej, zostało przebada-
nych po 40 osób. Proporcje chłopców i dziewczynek były wyrównane. W su-
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mie dało to 120 przebadanych osób w każdej grupie wiekowej, a ogółem 240 
badanych. Dziewczynki i chłopcy stanowili odpowiednio 56% i 44% próby.  

 
 
Zastosowane analizy statystyczne 
 
Zmienną niezależną główną w zrealizowanych badaniach była długość 

ujęć (krótkie, przeciętne i długie). Dwie zmienne klasyfikacyjne miały status 
zmiennych kontrolowanych: wiek (8-9 lat vs 11-12 lat) oraz płeć. W bada-
niach testowano po kolei ich wpływ na trzy zmienne zależne: koncentrację 
uwagi, ilość poprawnych i ilość błędnych rozpoznań treści. Wstępnie spraw-
dzono, czy płeć stanowi istotne źródło wariancji w układzie: Długość ujęć (3) 
× Wiek (2) × Płeć (2). Ponieważ płeć była za każdym razem nieistotnym staty-
stycznie czynnikiem, przedstawienie wyników badań ograniczono do układu 
2-czynnikowej analizy wariancji – Długość ujęć (3) × Wiek (2). 

 
 

3. Analiza wyników 
 
Długość ujęcia i wiek a koncentracja uwagi na przekazie 
 
W celu weryfikacji hipotezy H1 zakładającej, że długość ujęć w przekazie 

reklamowym wpływa na koncentrację uwagi wzrokowej na ekranie monitora 
oraz hipotezy H3 mówiącej o tym, że wraz z wiekiem rośnie poziom koncen-
tracji uwagi wzrokowej na ekranie monitora, przetestowano założenia dla 
analizy wariancji w układzie Długość ujęć (3) × Wiek (2). Wariancje w gru-
pach były heterogeniczne (F(5,234) = 6,84; p<0,001). Z uwagi na niejednorod-
ność wariancji, pomiar koncentracji uwagi wzrokowej na ekranie monitora 
został poddany logarytmizacji i dalsze obliczenia były wykonane na tak trans-
formowanej zmiennej.  

Na podstawie 2-czynnikowej analizy wariancji stwierdzono istotny staty-
styczny wpływ liczby cięć na koncentrację uwagi wzrokowej na ekranie mo-
nitora (F(2,234) = 23,82; p<0,001; η

2 = 0,17). Wyniki zweryfikowano także 
testem H Kruskala-Wallisa, który potwierdził ten wniosek (H = 43,68; 
p<0,001). W obydwu grupach wiekowych (wykres 1), najniższy poziom 
koncentracji uwagi wzrokowej na ekranie monitora, którego wskaźnikiem była 
liczba odwróceń głowy na 100 sekund, zaobserwowano w przypadku przekazu 
reklamowego z ujęciami dłuższymi. W oparciu o test post hoc T3 Dunnetta 
istotne statystycznie okazały się różnice między reklamą z najdłuższymi uję-
ciami, a reklamą z ujęciami przeciętnymi (p<0,001), jak również reklamą z 
ujęciami najkrótszymi (p<0,001). Natomiast brak jest różnic istotnych staty-
stycznie dla reklam z ujęciami 1,5 i 3 sekundowymi (p = 1,000). 
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Wykres 1. Długość ujęć a koncentracja uwagi wzrokowej na ekranie monitora 
 
Z powyższych analiz wynika, że hipoteza H1 mówiąca o tym, że długość 

ujęć w przekazie reklamowym wpływa na koncentrację uwagi wzrokowej na 
ekranie monitora, została potwierdzona. Najniższy poziom koncentracji uwagi 
wzrokowej na przekazie odnotowano dla reklamy, gdzie średnia długość ujęć 
wynosiła 4 s Natomiast koncentracja uwagi wzrastała w przypadku dwóch 
pozostałych przekazów, w których długość ujęć była krótsza. W obydwu gru-
pach wiekowych zaobserwowano ten sam kierunek zależności. W konsekwen-
cji oznacza to, że zabiegi montażowe zwiększające tempo przekazu poprzez 
skrócenie długości ujęć poprzez cięcia w ścieżce video podwyższają poziom 
koncentracji uwagi wzrokowej na ekranie monitora.  

Wiek badanych w sposób istotny statystycznie wpływa na koncentrację 
uwagi wzrokowej na ekranie monitora (F(1,234) = 4,85; p<0,05; η

2 = 0,02). 
Różnice zaobserwowano w przypadku reklamy z najdłuższymi ujęciami, jak 
również przy ujęciach najkrótszych. Podczas ich projekcji dzieci w wieku 8-9 
lat częściej odwracały głowę od ekranu monitora niż dzieci mieszczące się w 
przedziale 11-12 lat, co potwierdza hipotezę H3.  

Efekt interakcyjny: Długość ujęć × Wiek nie był istotny statystycznie 
(F(2,234) = 1,21; p = 0,299). 
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Długość ujęcia i wiek a ilość poprawnych odpowiedzi  
w teście rozpoznawania 
 
Aby sprawdzić hipotezę H2 zakładającą, że długość ujęcia wpływa na 

kodowanie informacji zawartej w przekazie reklamowym, przeanalizowano 
ilość poprawnych i błędnych odpowiedzi w teście rozpoznawania. Z uwagi na 
to, iż badani mieli też do wyboru opcję „nie pamiętam”, która nie była trakto-
wana jako odpowiedź błędna, możliwe było obliczenie liczby błędnych odpo-
wiedzi, która nie była odwrotnością liczby odpowiedzi poprawnych. 
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Wykres 2. Długość ujęć i wiek badanych a poprawność odpowiedzi  

w teście rozpoznawania  
 
Wariancje były homogeniczne w porównywanych grupach eksperymen-

talnych (F(5,234) = 1,54; p = 0,179). Analiza wariancji w układzie: Długość 
ujęć (3) × Wiek (2) wykazała, że długość ujęć w ścieżce video wpływa na 
ilość poprawnych odpowiedzi w teście rozpoznawania (F(2,234) = 28,50; 
p<0,001; η2 = 0,20). Najlepiej pamiętane były informacje w przypadku prze-
kazu z ujęciami trwającymi do 3 s (por. wykres 2). Natomiast najmniej po-
prawnych odpowiedzi w teście rozpoznawania uzyskano od badanych, którym 
prezentowano reklamę z najdłuższymi ujęciami. Kierunek tych zależności jest 
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taki sam w przypadku obydwu grup wiekowych. Zarówno dzieci w wieku 8-9 
lat, jak również 11-12-latkowie lepiej pamiętali informacje z przekazów, w 
których manipulowano liczbą cięć. Uzyskane różnice pomiędzy poszczegól-
nymi ujęciami, sprawdzone testem post hoc Tukey’a, były istotne statystycz-
nie na poziomie p<0,001. 

Oprócz długości ujęć stwierdzono także istotny statystycznie wpływ 
wieku na ilość zapamiętanej treści z przekazu reklamowego (F(1,234) = 22,05; 
p<0,001; η2 = 0,09). Efekt interakcyjny Długość ujęć×Wiek nie był staty-
stycznie istotny (F(1,234) = 0,54; p = 0,585). Dzieci w przedziale 11-12 lat (por. 
wykres 2) uzyskiwały większą liczbę poprawnych odpowiedzi w teście rozpo-
znawania niż dzieci 8-9 letnie niezależnie od długości ujęć.  

 
 
Długość ujęcia i wiek a liczba błędów w teście rozpoznawania 
 
Aby sprawdzić, czy długość ujęć oraz wiek wpływają na ilość błędnych 

odpowiedzi w teście rozpoznawania zastosowano podobnie jak poprzednio 2-
czynnikową analizę wariancji. Wariancje w grupach były jednorodne 
(F(5,234) = 2,20; p = 0,055). 
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Wykres 3. Długość ujęć i wiek badanych a błędne odpowiedzi  
w teście rozpoznawania 
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Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono istotny statystycznie 
wpływ długości ujęć w ścieżce video na ilość błędnych odpowiedzi w teście 
rozpoznawania (F(2,234) = 29,16; p<0,001; η

2 = 0,20). Najwięcej błędnych od-
powiedzi, w obydwu grupach wiekowych (por. wykres 3), otrzymano w przy-
padku reklamy z najdłuższymi ujęciami. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o 
liczbę błędów, była reklama z ujęciami najkrótszymi (do 2 s), natomiast naj-
mniej błędnych odpowiedzi uzyskano przy ujęciach do 3 s Omawiane różnice 
pomiędzy ujęciami w teście post hoc były statystycznie istotne na poziomie 
p<0,001. 

Istotny statystycznie był również wpływ wieku na ilość błędnych roz-
poznań (F(1,234) = 24,00; p<0,001; η

2 = 0,09). Dzieci w wieku 8-9 lat częściej 
udzielały błędnych odpowiedzi w teście rozpoznawania niż 11-12-latkowie, 
potwierdzając w ten sposób hipotezę H4. Oznacza to, że wraz z wiekiem 
dzieci są w stanie zapamiętać więcej informacji z przekazów reklamowych.  

Efekt interakcyjny Długość ujęć × Wiek nie był statystycznie istotny 
(F(2,234) = 0,79; p = 0,453). 

 
 

4. Dyskusja wyników 
 
W oparciu o wyniki badań własnych można stwierdzić, że długość ujęć w 

przekazie reklamowym ma wpływ na koncentrację uwagi wzrokowej na ekra-
nie monitora u dzieci. Najniższy jej poziom zaobserwowano podczas projekcji 
przekazu z ujęciami o najdłuższym czasie trwania do 3 s W przypadku pozo-
stałych dwóch przekazów poziom koncentracji uwagi wzrokowej znacząco 
wzrastał. Jest to zgodne z literaturą przedmiotu, która podaje, że cięcia 
i montaże wywołują u odbiorcy przekazu odruch orientacyjny zwiększając po-
ziom alokacji uwagi mimowolnej w przekaz (Lang i in. 1993, Lang i in. 1999, 
Lang i in. 2000). Prowadzi to do wzrostu poziomu koncentracji uwagi mimo-
wolnej dzieci na ekranie monitora (por. Geiger, Reeves 1993; Lang, Geiger 
1993; Lang 2000). 

Za sprawą odruchu orientacyjnego następuje automatyczna alokacja za-
sobów mentalnych w proces kodowania, przez co zapamiętywanie treści prze-
kazu jest lepsze z uwagi na niską złożoność informacyjną przekazu użytego w 
eksperymencie (Lang, Geiger, Strickwerda, Sumner 1993; Lang 1991; Lang 
2000). Najbardziej optymalnym dla przyswojenia treści reklamy w przypadku 
dzieci okazał się przekaz o maksymalnej długości ujęć do 3 s (M = 2,75 s). W 
przypadku ujęć najkrótszych do 2 s (M = 1,75 s) zaobserwowano spadek ilości 
zapamiętanej informacji. Najmniej poprawnych odpowiedzi w teście rozpo-
znawania, będącym miarą procesu kodowania informacji zawartej w prze-
kazie, uzyskały dzieci oglądające przekaz z najdłuższymi ujęciami (M = 4 s), 
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potwierdzając wcześniejsze przypuszczenie o krzywoliniowej zależności po-
między długością ujęcia a kodowaniem jego treści.  

W dotychczasowych badaniach osób dorosłych znaczne obniżenie wyni-
ków w teście rozpoznawania obserwowano dopiero w przypadku przeciętnej 
długości ujęć poniżej 3 s (Bolls, Potter, Lang 1996). Dotyczyło to jednak 
przekazów o treści pobudzającej i cięć niepowiązanych, przedmiotem badań 
były wiadomości telewizyjne a respondentami osoby dorosłe. W przypadku 
spokojnej treści przekazów, jak w przypadku relacjonowanych badań wła-
snych, należało się spodziewać wzrostu liczby zapamiętanej informacji wraz 
ze skracaniem się długości ujęć (Bolls, Potter, Lang 1996; Bolls, Muehling, 
Yoon 2003). W przypadku badań dzieci i przekazów reklamowych o spokoj-
nej treści obserwujemy punkt kulminacyjny rozpoznawania treści reklam o 
długości ujęć nie przekraczających 3 s, a krótsze niż 2-sekundowe ujęcia nadal 
wypadają lepiej, niż trwające przeciętnie 4 s W przypadku przekazów dłuż-
szych najprawdopodobniej występuje efekt znużenia i dzieci nie są w stanie 
utrzymać uwagi na wystarczającym, koniecznym do wykonania zadania po-
ziomie. Warto jednak zaznaczyć, że porównywane badania własne różnią z 
uwagi na co najmniej 2 zmienne niezależne względem różnych dotychczas 
opublikowanych badań: wiek widzów, tematykę wiadomości, typ ujęć, całko-
witą długość trwania komunikatu oraz informacyjną zawartość ścieżki audio. 

Wyniki badań własnych pośrednio potwierdzają, że w młodszym wieku 
szkolnym pomiędzy jego dolną i górną granicą w wyniku rozwoju po-
znawczego zwiększa się trwałość uwagi i pojemność pamięci (por. Harwas-
Napierała, Trempała 2002; Vast, Haith, Miller 2001). Ważnym wnioskiem z 
badań jest stwierdzenie braku interakcji pomiędzy wiekiem a długością ujęć: 
bez względu na wiek reakcja na zabiegi montażowe jest identyczna. 

Niewątpliwie ograniczeniem badań własnych, jak również innych badań z 
tego obszaru, było to, że materiał badawczy powstał na bazie istniejącej już 
reklamy telewizyjnej. W związku z tym możliwości manipulowania i kontroli 
zmiennych związanych z samym przekazem nie były wystarczające. Opero-
wanie specjalnie przygotowanym na potrzeby eksperymentu filmem reklamo-
wym umożliwiłoby kontrolę wszystkich elementów jej struktury, w szczegól-
ności czasu jego trwania dostosowanego do typowych spotów (15 s, 30 s), 
typu cięć (powiązane vs niepowiązane) i częstotliwości montaży. W przy-
szłych badaniach należy także przetestować wpływ krótkich ujęć na wskaźniki 
zapamiętywalności manipulując złożonością prezentowanego materiału, stop-
niem zaangażowania odbiorcy komunikatu, intensywnością bodźców emocjo-
nalnych w jego treści. 

W badaniach własnych czas trwania ujęcia potraktowano jako zmienną 
niezależną główną, a liczbę cięć – jako kontrolowaną w ramach przekazu. W 
konsekwencji powstaje jednak inny problem: przy stałej ilości cięć w ramach 
przekazu i różnej długości ujęć czas trwania całego przekazu jest różny i uza-
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leżniony od długości ujęć. Patrząc krytycznie z punktu widzenia metodolo-
gicznego nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, co w większym stopniu wpływa 
na wynik: czas trwania poszczególnych ujęć czy czas trwania filmu reklamo-
wego jako całości. Z tego powodu liczba odwróceń głowy przez dziecko (jako 
wskaźnik koncentracji uwagi) nawet w przeliczeniu na tę samą jednostkę 
czasu, jak zrobiono to podczas analiz wyników badań, może nie być w pełni 
porównywalna. 

Reklamy są z reguły komunikatami niezłożonymi, o niewielkiej ilości in-
formacji, którą odbiorca musi zapamiętać. Głównym celem większości współ-
czesnych reklam jest kształtowane pozytywnej postawy wobec marki poprzez 
wywoływanie odpowiednich stanów emocjonalnych w trakcie emisji reklamy. 
Z dotychczasowych badań wiemy, że cięcia powodują wzrost pobudzenia 
emocjonalnego (Lang i in. 2000). Zatem w przyszłych badaniach należy po-
szukać odpowiedzi na pytanie, jak skracanie czasu trwania ujęcia modyfikuje 
postawę wobec reklamy i postawę wobec marki. Warto też sprawdzić, jak inne 
cechy strukturalne przekazu, takie jak np. zwolnienia, animacje czy transfo-
kacje wpływają nie tylko na koncentrację uwagi na przekazie oraz zapamięty-
wanie jego treści, ale również na ocenę reklamowanego produktu i preferencję 
jego posiadania. 
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THE RECEPTION OF STRUCTURAL FEATURES OF 
ADVERTISEMENT AMONG CHILDREN 

 
 

(Summary) 
 
In order to answer the question, if structural features of advertisement 

(cuts in the video track) influence children’s reception of advertisement, a few 
experimental researches were carried out among 240 children in early school 
age. Respondents were divided into two different age groups (younger 
children 8-9 years old and older children 11-12 years old). The research 
materials were taken from short movie advertisements with shots of different 
length in the video track. The statistical analysis shows that the length of shots 
in the video track influenced the concentration of visual attention on a screen 
as well as remembering of the transmitted information. The most important 
observation is that even in an advertisement shot lasting no more than 3 
seconds information reception was noticed.  
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