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THE PREDICTIVE VALUE OF INTELLIGENCE LEVEL  
IN PSYCHOMOTOR SKILLS TESTS OF VEHICLE DRIVERS 

Abstract. The aim of this article is to present the results of psychological research 
conducted on a group of 32 drivers concerning their intellectual and psychomotor 
skills. The main aim of this study was to verify whether the level of general intelli-
gence may be a predictor of drivers’ psychomotor skills and, consequently, of their job 
performance in laboratory testing, since both these areas are subject to compulsory 
assessment in current psychological tests of drivers (according to the Regulation of the 
Minister of Health of 1 April 2005). The formulated hypotheses of significant asso-
ciations between the level of intellectual ability and the results obtained in psychomo-
tor skills tests were confirmed. 

 

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań psychologicznych, przeprowa-
dzonych na grupie 32 kierowców. Celem badań było sprawdzenie, czy w opar-
ciu o poziom inteligencji ogólnej (płynnej) kierowców moŜna prognozować ich 
sprawność psychomotoryczną, a pośrednio wnioskować takŜe o efektywności 
wykonania zadań operatorskich (job performance). Funkcjonowanie poznaw-
cze oraz psychomotoryczne odrywa istotną rolę w prowadzeniu samochodu, 
dlatego teŜ – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 
2005 r. (Dz. U. z dn. 26 kwietnia 2005 r.) – podlegają obowiązkowej ocenie  
w ramach aktualnie przeprowadzanych badań psychologicznych kierowców. 
Sformułowane hipotezy, oczekujące istotnych związków między wymienionymi 
czynnikami, potwierdziły się. Na tej podstawie moŜna stwierdzić, Ŝe poziom 
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intelektualny jednostki jest związany z jej sprawnością psychomotoryczną, 
która – w świetle prezentowanych, ale takŜe innych badań (m.in. Carretta, 
Ree, 2000) – w wyraźny sposób rzutuje na efektywność podejmowanych przez 
osobę działań, wymagających między innymi umiejętności operatorskich. To  
z kolei moŜe stanowić wskazówkę dla psychologa odnośnie do właściwego 
doboru metod diagnostycznych pod kątem indywidualnych predyspozycji oso-
by badanej.  

W psychologii transportu moŜe to mieć szczególne znaczenie, poniewaŜ  
w naszym kraju wciąŜ brakuje prawnie usankcjonowanej, jednoznacznie sfor-
mułowanej i przyjętej metodyki badań kierowców, a przepisy (tj. Ustawa Pra-
wo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., wraz z jej przepisami wyko-
nawczymi, Dz. U. z dn. 19 sierpnia 1997 r.) określają jedynie, jakie obszary 
funkcjonowania kierowcy powinny zostać poddane ocenie w badaniu psycho-
logicznym. Dobór metod pomiaru, jak równieŜ kolejność ich zastosowania, leŜy 
więc po stronie psychologa, który podejmując decyzję odnośnie do zastosowa-
nia określonego narzędzia, powinien wziąć pod uwagę poziom sprawności 
intelektualnej badanego kierowcy. 

POJĘCIE INTELIGENCJI 

Wśród badaczy zajmujących się problematyką inteligencji, zarówno zoriento-
wanych poznawczo, jak i psychometrycznie, nie ma zgodności juŜ co do samej 
definicji pojęcia, a takŜe jego struktury. Jak twierdził Eysenck (1986), „[…] 
dyskusje dotyczące teorii, natury i pomiaru inteligencji prowadziły częściej do 
niezgody niŜ zgody, częściej do niejasności niŜ wyjaśnień” (s. 1). 

Pionierzy badań nad inteligencją, jak Binet (1905) i Spearman (1927), za 
najbardziej typowe przejawy inteligencji uznawali zdolności rozumowania  
i wnioskowania. W paradygmacie psychologii poznawczej, której przedstawi-
cielem jest Hunt (1980), inteligencję ujmuje się jako specyficzny proces prze- 
twarzania informacji, zaleŜny między innymi od pojemności pamięci roboczej, 
strategii poznawczych, a takŜe zasobów uwagi jednostki. Kanadyjski psycho-
log Hebb (1949) wprowadził rozróŜnienie na inteligencję A, zdeterminowaną 
przez genotyp człowieka i wyznaczającą górną granicę jego moŜliwości, oraz 
inteligencję B, uwarunkowaną fenotypowo i przejawiającą się w sposobie za-
chowania. RóŜne rozumienia pojęcia inteligencji doprowadziły w rezultacie do 
powstania wielu definicji, które w sposób naturalny akcentują odmienne jej 
wymiary. Definicja sformułowana przez Strelaua (1997) uwzględnia wszystkie 
istotne aspekty inteligencji, obecne w róŜnych koncepcjach. Autor ten traktuje 
inteligencję [...] jako „konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie sta-
łych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność wyko-
nywania zadań lub rozwiązywania problemów wymagających typowo ludzkich 
procesów poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku specyficznego dla 
jednostki oddziaływania między genotypem a środowiskiem” (s. 19). 

Zdania badaczy są równieŜ podzielone w kwestii struktury inteligencji. 
Zgodnie z dwuczynnikową teorią zdolności Spearmana (1904 – za: Strelau, 
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2006), ujmującą strukturę inteligencji w kategoriach hierarchicznych, wszyst-
kie zdolności człowieka składają się z dwóch niezaleŜnych od siebie czynników, 
z których jeden ma charakter ogólny i odpowiada inteligencji ogólnej (czyn- 
nik g), drugi natomiast jest specyficzny i reprezentuje zdolności specjalne 
(czynnik s). W latach siedemdziesiątych XX wieku Cattell (1971), w ramach 
Spearmanowskiego czynnika g, dodatkowo wyróŜnił uwarunkowaną genetycz-
nie i niezaleŜną od doświadczenia osobniczego inteligencję płynną oraz – 
kształtowaną w wyniku procesów uczenia się, a więc nabywania wiedzy  
i umiejętności waŜnych w danym kontekście kulturowym – inteligencję skry-
stalizowaną. Z kolei Kelley (1928) nie zgadzał się z istnieniem czynnika nad-
rzędnego, w skład którego proponował włączenie pięciu niezaleŜnych czyn-
ników równorzędnych, takich jak: zdolności przestrzenne, zdolności liczbowe, 
zdolności werbalne, pamięć oraz szybkość przebiegu procesów poznawczych. 
Taki kierunek działań doprowadził do powstania licznych modeli inteligencji 
opartych na czynnikach równorzędnych. Przykładem koncepcji wpisującej się 
w ten nurt jest teoria Thurstone’a (1938), zgodnie z którą autor wyróŜnia  
siedem podstawowych zdolności umysłowych, tj. rozumienie słów, płynność 
słowna, zdolności liczbowe, zdolności przestrzenne, zdolności rozumowania, 
pamięć oraz szybkość spostrzegania, które – poddane późniejszym analizom – 
ujawniły istnienie czynnika nadrzędnego, nazwanego zdolnością indukcji. 
Późniejsi badacze równieŜ prezentują zróŜnicowane poglądy na temat inteli-
gencji. Warto w tym miejscu wymienić chociaŜby triarchiczną teorię ludzkiej 
inteligencji Sternberga (1985), która opisuje inteligencję z perspektywy trzech 
współzaleŜnych subteorii, a mianowicie komponentów, doświadczenia oraz kon-
tekstu, formalną teorię inteligencji Nęcki (2000), w której akcentuje się pod-
stawowe procesy funkcjonowania poznawczego, takie jak uwagę i pamięć ro-
boczą, czy teorię inteligencji wielorakich Gardnera (2002), która postuluje 
istnienie siedmiu róŜnych rodzajów inteligencji: muzycznej, cielesno-kineste-
tycznej, logiczno-matematycznej, językowej, przestrzennej, interpersonalnej 
oraz intrapersonalnej. 

Przywołane jedynie niektóre stanowiska badaczy wyraźnie pokazują, jak 
dalece złoŜone i niejednoznaczne jest pojęcie inteligencji. Próba syntezy do-
tychczasowej wiedzy na temat inteligentnego zachowania wymaga uznania, Ŝe 
jest to zjawisko heterogeniczne, które ma wiele źródeł ulokowanych w róŜnych 
miejscach struktury umysłu człowieka. 

W potocznym rozumieniu za osoby bardziej inteligentne uwaŜamy te, któ-
re róŜne zadania i problemy rozwiązują szybciej, lepiej i skuteczniej w porów-
naniu z innymi. Dla kierowcy wysoki poziom inteligencji ma znaczenie przede 
wszystkim w kontekście prawidłowego rozwiązywania sytuacji trudnych na 
drodze, a takŜe nabywania umiejętności właściwej obsługi urządzeń sterow-
niczych obecnych w pojeździe, rozumienia przepisów ruchu drogowego oraz ich 
odpowiedniego stosowania, np. w relacji do natęŜenia ruchu drogowego. Istot-
ną rolę dla sprawnego prowadzenia samochodu odgrywa więc inteligencja 
skrystalizowana, kształtowana w wyniku nabywania doświadczenia za kie-
rownicą. Jej pomiar wiąŜe się jednak ze sporymi trudnościami i w praktyce 
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sprowadza się na przykład do nieformalnych zadań, związanych z poleceniem 
policzenia przez badanego liczby przejechanych kilometrów czy podaniem 
dotychczasowego przebiegu pojazdu. Wątpliwości budzi proste utoŜsamianie 
wielkości inteligencji skrystalizowanej z liczbą lat spędzonych za kierownicą 
samochodu, poniewaŜ w badaniach Hunta (1998) wykazano jej silne powią-
zanie (korelacje od 0,50 do 0,70) z poziomem inteligencji płynnej jednostki, 
standardowo ocenianej u kierowców przy uŜyciu Testu Matryc Progresywnych 
Ravena. Badania prowadzone w tym obszarze (m.in. Carretta, Ree, 2000) 
wskazują na moŜliwość traktowania ogólnej sprawności poznawczej czy teŜ 
inteligencji ogólnej jednostki jako głównego predyktora poziomu wykonywania 
przez nią zadań i efektywności odbywanych treningów, w których wymagane 
są takie zdolności psychomotoryczne, jak chociaŜby szybkie reagowanie na 
bodźce, właściwa koordynacja sensomotoryczna, a takŜe szybkie i dokładne 
postrzeganie wzrokowe. 

INTELIGENCJA A ZADANIA POZNAWCZE 

Badacze upatrujący istoty inteligencji jedynie w złoŜonych procesach poznaw-
czych są krytyczni wobec hipotez formułowanych odnośnie do związku inteli-
gencji ze zdolnością do odbierania i róŜnicowania bodźców sensorycznych  
i semantycznych. Niemniej wykonywanie elementarnych zadań poznawczych, 
wymagających chociaŜby reagowania na proste bodźce, angaŜuje procesy po-
znawcze, na przykład pamięć i uwagę, które z kolei leŜą u podstaw zachowań 
inteligentnych (Strelau, 2006).  

Poszukiwanie poznawczych uwarunkowań sprawności intelektualnej, czyli 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, co znaczy być osobą bardziej lub mniej inte-
ligentną w odniesieniu do przebiegu prostych procesów poznawczych, jak na 
przykład uwagi i pamięci, stanowiło przedmiot zainteresowania naukowców 
juŜ w latach trzydziestych XX wieku i ciągle jest przyczyną prowadzenia ba-
dań w tym zakresie. 

Na przykład Jensen (1993), eksponując róŜną liczbę bodźców w róŜnych 
konfiguracjach, dokonywał pomiaru czasów reakcji prostej i złoŜonej przy uŜy-
ciu tzw. skrzynki Jensena oraz pomiaru inteligencji za pomocą Testu Matryc 
Progresywnych Ravena, uznając go za najlepszą miarę Spearmanowskiego 
czynnika g. W badaniach wykazano, Ŝe najsłabszy związek występuje między 
inteligencją a czasem reakcji prostej, który nie wymaga od jednostki podej-
mowania Ŝadnych decyzji, a całość aktywności poznawczej sprowadza się  
w tym przypadku jedynie do percepcji bodźca. Z tego względu niektórzy 
badacze, na przykład Carroll (1993), traktują czas reakcji prostej wyłącznie 
jako pomiar zdolności psychomotorycznych, mających niewiele wspólnego z in-
teligencją. Co więcej, w badaniach Jensena siła związku między czasem reak-
cji a inteligencją wyraźnie wzrastała, gdy dokonywano pomiaru czasu reakcji 
złoŜonej (tj. z wyborem), choć związek ten zmniejszał się przy prezentowaniu 
powyŜej ośmiu bodźców. 
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Badania Jensena, ale takŜe i innych badaczy, na przykład Vernona (1985, 
2000 – za: Strelau 2006), które jednoznacznie wskazują na związek między 
czasem reagowania na bodźce w trakcie wykonywania elementarnych zadań 
poznawczych a poziomem inteligencji, wywołują pytanie o to, co leŜy u pod-
staw tego związku. Jedna z formułowanych hipotez dotyczy szybkości przewo-
dzenia impulsu nerwowego od receptora do kory mózgowej, jednakŜe wyniki 
badań prowadzonych w tym zakresie (m.in. Barrett, Daum, Eysenck, 1990) 
nie są jednoznaczne, co moŜe być spowodowane chociaŜby trudnościami meto-
dologicznymi tego rodzaju badań (np. szybkość przewodzenia impulsu nerwo-
wego ramienia zaleŜy od temperatury ciała). 

Inne badania (Biernacki, Zieliński, 2011) wykazały, Ŝe osoby uzyskujące 
wysokie wyniki w Teście Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych (wy-
soki poziom inteligencji płynnej) istotnie lepiej wykonują zadanie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej na kaŜdym etapie jego przebiegu (wyŜszy poziom wyko-
nania zadania). Inteligencja płynna pełni więc istotną rolę w odniesieniu do 
szybkości i dokładności reakcji motorycznych jednostki (zwiększa poprawność 
działania, zmniejsza liczbę popełnianych błędów), ale teŜ – jak wynika z cyto-
wanych badań (Biernacki, Zieliński, 2011) – ma związek z przebiegiem funkcji 
motorycznych w czasie, co moŜe mieć znaczenie dla tempa uczenia się i auto-
matyzacji czynności operatorskich.  

Na koniec warto jeszcze dodać, Ŝe działania podejmowane przez naukow-
ców odnośnie do zjawiska inteligencji w paradygmacie psychologii poznawczej 
(m.in. Ackerman, 1994; Hunt, 1978; Nęcka, 1996; Sternberg, 1969) koncen-
trowały się na wykrywaniu charakterystycznych cech funkcjonowania po-
znawczego osób uzdolnionych intelektualnie.  

Dotychczas stwierdzono między innymi, Ŝe osoby o wysokim poziomie 
sprawności intelektualnej odznaczają się zwiększoną pulą zasobów uwagi  
i skutecznością kontroli poznawczej, większą pojemnością pamięci roboczej 
oraz zdolnością stosowania skutecznych strategii poznawczych. Funkcjonalne 
znaczenie inteligencji jako predyktora jest szczególne w tym sensie, Ŝe w więk-
szym stopniu niŜ inne charakterystyki osobowe ujawnia się ona we wszystkich 
tych czynnościach i zachowaniach, które wymagają udziału czynnika po-
znawczego, w tym między innymi angaŜują procesy uczenia się. Udowodniono 
na przykład istnienie związku między szybkością uczenia się percepcyjnego 
kierunku ruchu (mierzone testem krytycznej częstotliwości migotania – Criti-
cal Fusion Frequency Test) a inteligencją (Seitz i in., 2006, Truszczyński i in., 
2012). Niemniej wysoki poziom inteligencji nie przesądza o powodzeniu Ŝycio-
wym, dla którego osiągnięcia waŜne są takŜe i inne czynniki, w tym na przy-
kład cechy osobowości, stan zdrowia, sytuacja rodzinna (Strelau, 2006).  

Problematyka bada ń własnych 

Opierając się na zaprezentowanym przeglądzie literatury z zakresu badań 
nad związkiem poziomu inteligencji jednostki z wykonywaniem przez nią pro-
stych zadań, angaŜujących zasoby uwagi, pamięci oraz procesy decyzyjne,  
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w przeprowadzanych badaniach kierowców zostały sformułowane następujące 
hipotezy badawcze:  

Hipoteza 1: Inteligencja wiąŜe się ujemnie z liczbą popełnianych błędów  
w tempie swobodnym oraz dodatnio z liczbą poprawnie odbieranych reakcji  
w tempie narzuconym w badaniu uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej 
przy uŜyciu Aparatu KrzyŜowego, w którym zadanie polega na jak najszyb-
szym naciskaniu przycisków znajdujących się na przecięciu dwóch jednocześ-
nie zapalających się lampek. 

Hipoteza 1 została sformułowana na podstawie tego, Ŝe wyniki uzyski-
wane w Aparacie KrzyŜowym uzaleŜnione są nie tylko od szybkości reakcji 
psychomotorycznej badanego, ale takŜe od jego zdolności do koncentracji uwa-
gi oraz szybkości i poprawności podejmowania decyzji, które stanowią podsta-
wę zachowań inteligentnych. Od badanego oczekuje się więc nie tylko szyb-
kości, ale równieŜ poprawności działania. Z tego względu przewiduje się, Ŝe 
wysoka sprawność intelektualna jednostki współwystępuje z mniejszą liczbą 
popełnianych błędów i większą poprawnością wykonywania zadań angaŜu-
jących procesy decyzyjne. 

Hipoteza 2: Inteligencja wiąŜe się dodatnio z wynikiem uzyskiwanym  
w Teście Śledzenia Liniowego (LVT) (Wiedeński System Testów), w którym 
zadaniem badanego jest jak najszybsze odnalezienie końca wskazanej linii. 

Hipoteza 2 wynika z faktu, Ŝe wynik w teście LVT stanowi liczba zadań 
rozwiązanych prawidłowo w ograniczonym czasie, co oznacza, Ŝe jest on za-
leŜny zarówno od poprawności, jak i szybkości rozpatrywania i podejmowania 
decyzji przez jednostkę. W teorii podejmowania decyzji (Vickers i in., 1972) ma 
bowiem znaczenie pomiar tzw. czasu inspekcji, określanego jako szybkość 
podejmowania decyzji przez jednostkę z całkowitym pominięciem czasu wyko-
nania samej reakcji przy wstępnej analizie percepcyjnej bodźców wzrokowych. 
Przypuszczalnie więc wysoka sprawność intelektualna będzie związana 
z wysokim wynikiem uzyskiwanym w teście LVT, tzn. krótkim czasem inspek-
cji potrzebnym do odnalezienia końca wskazanej linii (zgodnie z instrukcją 
zadania). 

Hipoteza 3: Inteligencja wiąŜe się ujemnie z czasem i liczbą błędów popeł-
nianych w Teście Podwójnego Labiryntu B19 (Wiedeński System Testów),  
w którym zadanie polega na jednoczesnym przeprowadzeniu dwóch kulek po 
dwóch odrębnych torach w taki sposób, aby prowadzone obiekty nie dotykały 
krawędzi swoich torów ruchu. 

Wyniki uzyskiwane w teście B19 zaleŜą nie tylko od precyzji ruchów mo-
torycznych badanego, ale równieŜ od dokładności przetwarzania przez niego 
informacji, poniewaŜ zadanie wymaga ciągłego zbierania informacji o aktual-
nym połoŜeniu prowadzonego obiektu w stosunku do zbliŜających się zmian 
kształtu torów. 

Hipoteza 4: Inteligencja wiąŜe się dodatnio z liczbą prawidłowych reakcji 
oraz ujemnie z liczbą reakcji błędnych, pominiętych bodźców oraz średnimi 
czasami reagowania w Teście Decyzji (DT) (Wiedeński System Testów), w któ-
rym badany ma za zadanie moŜliwie najszybciej reagować na pojawiające się 
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bodźce poprzez naciskanie odpowiednich przycisków na panelu urządzenia  
(w zaleŜności od specyfiki prezentowanych bodźców, np. ich koloru). 

Hipoteza 4 wynika z faktu, Ŝe zadanie w teście DT angaŜuje procesy decy-
zyjne człowieka, który staje przed koniecznością wyboru sposobu reakcji w od-
powiedzi na pojawiające się bodźce. 

METODA BADAŃ 

Osoby badane 

Badaniom zostało poddanych 32 męŜczyzn, typowych kierowców (tj. niezawo-
dowych), mających kategorię B prawa jazdy, z minimum 5-letnim doświadcze-
niem w prowadzeniu samochodu, czynnie jeŜdŜących, w przedziale wieku  
23-54 lata (M = 33,97; SD = 7,114). Zdecydowana większość badanych miała 
wykształcenie wyŜsze (28 osób), cztery pozostałe osoby – wykształcenie śred-
nie. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w badaniach była pisemna 
deklaracja badanych o dobrym stanie zdrowia, po to, by wyeliminować wpływ 
róŜnych dysfunkcji czy chorób na wyniki uzyskiwane przez nich w testach 
sprawności. 

Przed przystąpieniem do badania ochotnicy byli szczegółowo informowani 
o celu i charakterze badań, w tym o przebiegu procedury badawczej i meto-
dyce badań. 

Udział w badaniu był dobrowolny. 

Zastosowane metody 

Badania miały charakter indywidualny, odbywały się w pracowni badań psy-
chologicznych kierowców w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej  
w Warszawie i w całości były przeprowadzane przez psychologa uprawnionego 
do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. 

Zgodnie z przyjętą metodyką, do pomiaru zmiennych stanowiących 
przedmiot podejmowanych analiz wykorzystane zostały następujące metody 
diagnozy psychologicznej: 

– Test Matryc Progresywnych Ravena (TMS-K), słuŜący do oceny moŜli-
wości intelektualnych jednostki w ich aspekcie edukacyjnym; innymi słowy – 
umoŜliwiający pomiar inteligencji ogólnej, rozumianej jako ogólna zdolność 
uwarunkowana biologicznie, czyli tzw. inteligencja płynna w rozróŜnieniu 
Cattella (1971); przyjmuje się, Ŝe ze względu na rodzaj materiału testowego 
(układy figur) uzyskiwane wyniki są w mniejszym stopniu zaleŜne od formal-
nego wykształcenia i doświadczenia kulturowego (Gardner, Kornhaber, Wake, 
2001);  

– Aparat KrzyŜowy, pozwalający na ocenę szybkości reakcji psychomoto-
rycznej, zdolności do koncentracji uwagi, dokładności i szybkości spostrzega-
nia, szybkości podejmowania decyzji w warunkach presji czasowej, a takŜe 
odporności na zmęczenie; narzędzie to jest zgodne z metodyką badań kierow-
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ców, proponowaną przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 
(Rotter, 2003); 

– Test Śledzenia Liniowego (LVT) (Wiedeński System Testów), który prze-
znaczony jest do badania ukierunkowanej i skoncentrowanej percepcji wzro-
kowej; w badaniu zastosowano formę S3, zawierającą 18 pozycji testowych 
(Wagner, Karner, Biehl, 2008); 

– Test Podwójnego Labiryntu (B19) (Wiedeński System Testów), który 
umoŜliwia pomiar koordynacji sensomotorycznej w warunkach narzuconej 
prędkości działania (Neuwirth, Sommer, 2003); 

– Test Decyzji (DT) (Wiedeński System Testów), słuŜący do badania szyb-
kości reagowania, w tym tolerancji na stres, złoŜonej reakcji na długotrwałe 
obciąŜenie szybko zmieniającymi się bodźcami oraz osłabienia uwagi; w bada-
niach zastosowano wersję S5 (Forma Wiedeńska A – wszystkie rodzaje bodź-
ców, forma ograniczona czasowo; Neuwirth, Benesch, 2007). 

WYNIKI BADAŃ 

W ramach przeprowadzenia analizy uzyskanych wyników, posłuŜono się 
pakietem statystycznym Statistica 9.0 (nr licencji: JXVP912E526016FA-8). 

Pierwszym etapem analiz była ocena normalności rozkładów badanych 
zmiennych w grupie 32 kierowców. Do oceny normalności został wykorzystany 
jeden z testów nieparametrycznych – Test Kołmogorowa-Smirnowa.  

Wykazano, Ŝe rozkłady większości badanych zmiennych nie odbiegają 
istotnie od rozkładu normalnego (istotność na poziomie p>0,05), z wyjątkiem 
rozkładów wyników uzyskanych w Aparacie KrzyŜowym, tj. liczby popełnio-
nych błędów w tempie swobodnym oraz liczby reakcji prawidłowych w tempie 
narzuconym, a takŜe wyników w Teście Śledzenia Liniowego (LVT) (istotność 
na poziomie p<0,05). RozbieŜność wyników w Aparacie KrzyŜowym z krzywą 
rozkładu normalnego wynika z faktu, Ŝe zdecydowana większość kierowców 
uzyskała w tym badaniu wyniki wysokie, świadczące o dobrej koordynacji 
wzrokowo-ruchowej i wysokiej sprawności procesów uwagi (13 osób nie popeł-
niło Ŝadnego błędu, a 11 osób popełniło po jednym błędzie, wykonując zadanie 
w tempie swobodnym, z kolei w tempie wymuszonym 18 kierowców uzyskało 
wysokie wyniki z przedziału 47-49). TakŜe w teście LVT większość badanych, 
tj. 21 osób, uzyskała wyniki wysokie z przedziału 16-18, co wskazuje, Ŝe ich 
postrzeganie wzrokowe jest zarówno szybkie, jak i dokładne.  

Podstawowe statystyki opisowe rozkładów badanych zmiennych przed-
stawia tabela 11. 

 
 

                                                 
1 Wyniki zaprezentowane w tabeli 1 i 2 zostały uzyskane w badaniach przepro-

wadzonych w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania stanu psycho-
fizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagroŜeń w ruchu drogowym” 
(POIG.01.03.01-10-085/09). 
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Tabela 1. 
Statystyki opisowe rozkładów badanych zmiennych w grupie kierowców 

Zmienna M SD Min Max 

Sprawność intelektualna 55,56 3,89 48 60 

Aparat KrzyŜowy  
– liczba błędów w tempie  
swobodnym badania 

1,19 1,49 0 5 

Aparat KrzyŜowy 
 – liczba reakcji prawidłowych  
w tempie narzuconym badania 

44,06 6,18 26 49 

Test Śledzenia Liniowego (LVT) 15,19 3,05 7 18 

Test Podwójnego Labiryntu B19 
– czas błędów 34,24 16,86 9,35 79,98 

Test Podwójnego Labiryntu B19 
– liczba błędów 88,84 23,29 46 144 

Test Decyzji (DT)  
– mediana czasów reakcji 0,72 0,08 0,61 0,93 

Test Decyzji (DT)  
– reakcje błędne 33,09 19,54 3 76 

Test Decyzji (DT)  
– reakcje prawidłowe 488,41 44,07 368 539 

Test Decyzji (DT)  
– pominięte bodźce 38,28 40,04 0 159 

Test Decyzji (DT)  
– mediana czasów reakcji 1 0,72 0,07 0,61 0,88 

Test Decyzji (DT)  
– mediana czasów reakcji 2 0,73 0,09 0,60 0,98 

Test Decyzji (DT)  
– mediana czasów reakcji 3 0,72 0,09 0,59 0,99 

M – średnia, SD – odchylenie standardowe, Min – wartość minimalna, Max – wartość maksymalna 
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W celu weryfikacji sformułowanych hipotez, dotyczących związku inteli-
gencji ze sprawnością psychomotoryczną osób kierujących pojazdami, skore-
lowano wyniki uzyskane przez nich w Teście Matryc Progresywnych Ravena  
z wynikami badania Aparatem KrzyŜowym oraz testami naleŜącymi do Wie-
deńskiego Systemu Testów2. 

Rezultaty przeprowadzonych analiz przedstawia tabela 2. 
 

Tabela 2.  
Korelacje r Pearsona między poziomem inteligencji płynnej a wynikami  
w testach sprawności psychomotorycznej w grupie kierowców  

Zmienne w testach  
sprawności psychomotorycznej 

Korelacja  
z poziomem inteligencji 

Aparat KrzyŜowy – liczba błędów w tempie 
swobodnym badania 

-0,36* 

Aparat KrzyŜowy – liczba reakcji prawidło-
wych w tempie narzuconym badania 

-0,28 

Test Śledzenia Liniowego (LVT) -0,41* 

Test Podwójnego Labiryntu (B19) 
– czas błędów 

-0,53* 

Test Podwójnego Labiryntu (B19) 
– liczba błędów 

-0,45* 

Test Decyzji (DT) – mediana czasów reakcji -0,41* 

Test Decyzji (DT) – reakcje błędne -0,14 

Test Decyzji (DT) – reakcje prawidłowe -0,39* 

Test Decyzji (DT) – pominięte bodźce -0,33 

Test Decyzji (DT) – mediana czasów reakcji 1 -0,42* 

Test Decyzji (DT) – mediana czasów reakcji 2 -0,39* 

Test Decyzji (DT) – mediana czasów reakcji 3 -0,39* 

* istotne dwustronnie korelacje na poziomie 0,05; korelacje umiarkowane, mieszczące się w prze-
dziale od 0,3 do 0,5  

                                                 
2 Zastosowano korelacje r Pearsona ze względu na to, Ŝe uzyskane wyniki wyra-

Ŝone są na skali ilorazowej (por. Brzeziński, 2005, s. 258). 
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Jak moŜna zauwaŜyć (tabela 2), poziom inteligencji ogólnej badanych kie-
rowców, mierzony przy uŜyciu Testu Matryc Ravena, istotnie koreluje z więk-
szością zmiennych ocenianych w testach sprawności psychomotorycznej. 

Hipoteza 1 częściowo się potwierdziła – inteligencja okazała się ujemnie 
skorelowana z liczbą błędów popełnianych w trakcie badania Aparatem Krzy-
Ŝowym w tempie swobodnym, natomiast korelacja z liczbą reakcji prawidło-
wych w tempie narzuconym (50 bodźców na minutę) jest nieistotna staty-
stycznie w badanej grupie (p>0,05). 

Hipoteza 2 potwierdziła się, co oznacza, Ŝe wysoka sprawność intelektu-
alna jednostki wiąŜe się z szybszym i dokładniejszym postrzeganiem wzroko-
wym. ZaleŜność ta moŜe wynikać ze zdolności do szybkiego przeszukiwania 
pola widzenia i podejmowania decyzji przez osoby o wysokiej inteligencji  
płynnej. 

Hipoteza 3 potwierdziła się w przeprowadzonym badaniu, wykazano bo-
wiem istotne ujemne korelacje inteligencji ogólnej kierowców z czasem i licz-
bą błędów popełnianych przez nich w Teście Podwójnego Labiryntu (B19). Na  
tej podstawie moŜna stwierdzić, Ŝe wysoka sprawność intelektualna sprzyja 
lepszej koordynacji sensomotorycznej w warunkach narzuconej prędkości 
działania. 

Hipoteza 4 potwierdziła się częściowo – inteligencja u badanych kierow-
ców rzeczywiście okazała się ujemnie skorelowana ze średnimi czasami re-
agowania na bodźce pojawiające się w trakcie przebiegu Testu Decyzji oraz 
dodatnio z liczbą prawidłowych reakcji w teście. Wynik ten jest zgodny z przy-
puszczeniami i rezultatami innych badań prowadzonych w tym obszarze (np. 
Jensen, 1993), poniewaŜ test DT jest przykładem zadania umoŜliwiającego 
pomiar czasu reakcji z wyborem, które angaŜuje nie tylko zasoby uwagi czło-
wieka, ale równieŜ jego procesy decyzyjne, leŜące u podstaw inteligentnego 
zachowania. Z kolei korelacje sprawności intelektualnej z liczbą reakcji błęd-
nych oraz ilością pomijanych bodźców w trakcie badania Testem Decyzji oka-
zały się nieistotne statystycznie w grupie kierowców (p>0,05). 

Przeprowadzona analiza wyników ujawniła ponadto istotną ujemną kore-
lację między poziomem inteligencji płynnej badanych kierowców a ich wiekiem 
(r = -0,353; p<0,05). Rezultat ten jest zgodny z dotychczasową wiedzą i wyni-
kami badań, między innymi Horna (1985), z których wynika, Ŝe inteligencja 
płynna rozwija się jedynie do okresu dojrzałości, a potem wraz z wiekiem jej 
poziom ulega obniŜeniu, w przeciwieństwie natomiast do inteligencji skrysta-
lizowanej, która kształtuje się do okresu starości w wyniku uczenia się i ku-
mulowania doświadczeń. Prawidłowość ta moŜe mieć szczególne znaczenie 
w kontekście bezpieczeństwa jazdy dla tych kierowców, którzy deficyty po-
znawcze pojawiające się wraz z wiekiem (na przykład osłabienie funkcji 
uwagi) mogą kompensować dzięki nabytym umiejętnościom i swojej bogatej 
wiedzy (np. dzięki doświadczeniu mogą świadomie jeździć ostroŜnie i defen-
sywnie, a większość czynności związanych z prowadzeniem samochodu wyko-
nywać w sposób coraz bardziej zautomatyzowany, bez konieczności angaŜowa-
nia duŜych zasobów uwagi). Co więcej, ujemna korelacja wieku i sprawności 
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intelektualnej, mierzonej Testem Matryc Ravena, świadczy o wysokiej trafno-
ści narzędzia stosowanego do badania inteligencji płynnej. 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW I DYSKUSJA 

Na podstawie uzyskanych wyników inteligencję moŜna uznać za wskaźnik 
skuteczności radzenia sobie przez kierowców w testach do badania sprawności 
psychomotorycznej, przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych. Wnio-
sek ten moŜe być przydatny dla psychologów diagnostów w takim projektowa-
niu badań i doborze metod pomiaru, aby mogli oni dostosować poziom trudno-
ści czy złoŜoności zadań do indywidualnych moŜliwości badanego, zwiększając 
tym samym jego komfort i jednocześnie skuteczność przeprowadzanej dia-
gnozy psychologicznej. 

Inteligencja ogólna, mierzona przy uŜyciu Testu Matryc Progresywnych 
Ravena, istotnie koreluje z wynikami uzyskiwanymi w testach do badania 
uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności postrzegania wzrokowego 
oraz prawidłowego reagowania na pojawiające się w otoczeniu bodźce. Wysoka 
sprawność intelektualna badanych kierowców współwystępuje między innymi 
z małą liczbą błędów popełnianych przez nich w trakcie badania Aparatem 
KrzyŜowym oraz Testem Podwójnego Labiryntu (B19), co wskazuje na dobrą 
koordynację sensomotoryczną. Ponadto wysoki poziom inteligencji ogólnej 
osób kierujących pojazdami wiąŜe się z szybszym i dokładniejszym postrzega-
niem wzrokowym (wysokie wyniki w teście LVT) oraz prawidłowym i szybkim 
reagowaniem na pojawiające się bodźce.  

Rezultaty przeprowadzonych badań są zgodne zarówno z wynikami innych 
badań (przywoływanymi juŜ wcześniej) nad związkiem inteligencji ze spraw-
nością psychomotoryczną, jak i z wiedzą potoczną, mówiącą o większej sku-
teczności działań osób charakteryzujących się wysoką sprawnością intelektu-
alną. Powstaje pytanie, czy wniosek sformułowany w badaniach laboratoryj-
nych, dotyczący dodatniej korelacji poziomu inteligencji płynnej i sprawności 
psychomotorycznej, moŜna odnieść takŜe do funkcjonowania kierowcy w trak-
cie rzeczywistej jazdy samochodem. Innymi słowy, czy wysoki poziom inteli-
gencji płynnej kierowcy współwystępuje z wysokim poziomem wykonywania 
przez niego zadań (job performance) w realnej sytuacji na drodze, tzn. z dy-
namicznym, poprawnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu. Nie musi tak 
być w sytuacji, gdy pomimo duŜych moŜliwości i wysokiego potencjału, wyzna-
czonych poziomem inteligencji płynnej, kierowcy brakuje doświadczenia, nie-
zbędnego do zautomatyzowania czynności związanych z obsługą i kierowa-
niem samochodem. Zagadnienie to jest ciekawe w perspektywie dalszych ba-
dań psychologicznych osób kierujących pojazdami, poniewaŜ znaczenie inte-
ligencji skrystalizowanej dla sprawnego prowadzenia samochodu jest stale 
niedoceniane, natomiast często dokonuje się pomiaru inteligencji płynnej, 
zgodnie z powszechnie stosowaną metodyką psychologicznych badań kierow-
ców, przygotowaną przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 
(Rotter, 2003, s. 119). Dzieje się tak dlatego, Ŝe w naszym kraju wciąŜ brakuje 
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badań przeprowadzanych w trakcie rzeczywistej jazdy, które stwarzają jedyną 
moŜliwość oceny i porównania inteligencji płynnej, skrystalizowanej oraz 
sprawności psychomotorycznej kierowców w realnej sytuacji na drodze. 
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