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ABOUT TWO SYSTEMS OF VISUAL ATTENTION 

Abstract. Visual attention is probably a multifaceted system. The neuroimaging data 
suggest that it consists of two distinct, albeit functionally coordinated, systems. The 
first one specializes in identification of objects, whereas the second one operates on 
locations for objects. We aimed at working out an experimental technique that could be 
suitable to investigate these two subsystems. Thus, we intended to supplement the 
imaging data with a behavioral methodology. In our experiment, there were two types 
of cognitive tasks. The first one required mostly identification of an object because its 
location was given “for granted”. The second one required that attention be focused on 
the location because the features of an object was provided “for free”. Both tasks had 
two levels of difficulty: easy and hard. We hypothesized that, if two systems do really 
exist, there should be stronger correlation between easy and hard versions of the same 
task than between easy (or hard) versions of different tasks. The opposite pattern of 
results should appear if the visual attention is not divided into the “what?” and 
“where?” systems. The data mostly confirm our expectations concerning the existence 
of two systems of visual attention. 

WPROWADZENIE 

Uwaga wzrokowa nie jest jednorodnym procesem poznawczym. Składa się na 
nią wiele podsystemów i mechanizmów, często o różnych cechach funkcjonal-
nych (np. zogniskowana uwaga wzrokowa, procesy przeszukiwania pola wzro-
kowego; por. Eysenck, Keane, 2005; Styles 2006). Mimo to uwaga wzrokowa  
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– podobnie jak percepcja – należy do tych procesów przetwarzania informacji, 
które nie angażują wyższych, bardziej złożonych funkcji umysłowych. Dzięki 
temu możliwe jest prowadzenie badań neuropoznawczych, pozwalających dość 
precyzyjnie łączyć określone funkcje poznawcze z pracą odpowiednich części 
mózgu. 

Właśnie tego typu badania pozwoliły badaczom zajmującym się poznaniem 
wzrokowym wyodrębnić w mózgu dwa układy, którym na początku przypisy-
wano funkcje spostrzegania obiektów (co to jest?) i percepcji przestrzeni (gdzie 
to jest?) (Mishkin, Ungerleider, 1982). Oczywiście podział ten jest dość uprosz-
czony, ale ogólnie przyjęto, iż można wyróżnić dwie ścieżki nerwowe: brzuszną 
(ventral pathway), biegnącą z pierwotnej kory wzrokowej do dolnej części kory 
płata skroniowego, oraz grzbietową (dorsal pathway), przebiegającą od kory 
wzrokowej do tylnej części kory płata ciemieniowego. Pierwsza ma być odpo-
wiedzialna za percepcję obiektów, a druga – za spostrzeganie przestrzeni. 
Mishkin i Ungerleider (1982) opisują badania, w których małpom podawano 
jedzenie z dwóch pojemników. Jeden z pojemników miał określony wzór na 
pokrywce (informacja o obiekcie – co?), zaś drugi był położony w bliskiej odle-
głości od małej wieży (informacja przestrzenna – gdzie?). Małpy z usuniętymi 
płatami skroniowymi miały problem z odnajdywaniem jedzenia na podstawie 
informacji o obiekcie, choć wykorzystanie informacji przestrzennych przebie-
gało bez zakłóceń. U małp z usuniętymi płatami ciemieniowymi sytuacja 
przedstawiała się oczywiście odwrotnie. Badania Haxby’ego i zespołu (Haxby  
i in., 1994), w których stosowano technikę neurobrazowania PET z udziałem 
zdrowych osób, potwierdzają twierdzenia Mishkina i Ungerleidera w odnie-
sieniu do ludzi. 

Kolejne badania, wykonywane przez różne zespoły badaczy, doprowadziły 
do modyfikacji koncepcji istnienia układów co i gdzie. Milner i Goodale (1995) 
zaproponowali model percepcji-akcji (co jest zgodne z modelem przetwarzania 
informacji, podkreślającym jedność poznania i działania – por. Nęcka, Orze-
chowski, Szymura, 2006). Według Milnera i Goodale’a można mówić o dwóch 
systemach wykorzystujących informację wzrokową dotyczącą obiektów i prze-
strzeni, różniących się sposobem wykorzystywania reprezentacji. Grzbietowa 
ścieżka nerwowa w mózgu jest prawdopodobnie związana z przetwarzaniem 
informacji na temat, „jak działać” z określonym obiektem, a nie „gdzie” znaj-
duje się jakiś obiekt w polu wzrokowym. Celem tego systemu jest kierowanie 
czynnościami motorycznymi (takimi jak sięganie, chwytanie itp.). Potwierdze-
nia założeń koncepcji Milnera i Goodale’a dostarczają badania nad osobami  
z uszkodzeniami mózgu (agnozja wzrokowa i ataksja optyczna; por. Eysenck, 
Keane, 2005) oraz interesujące doświadczenia z wykorzystaniem zadań, w któ-
rych badani musieli chwytać palcami obiekty podlegające wizualnym znie-
kształceniom w wyniku działania złudzeń wzrokowych (chwytanie dysków, któ-
re wydają się posiadać tę samą bądź różną wielkość w zależności od manipula-
cji iluzją Titchenera; por. Agiloti, Godale, DeSouza, 1995). Tego typu doświad-
czenie ma dowodzić rozdzielności systemu manipulacji obiektami od systemu 
ich percepcji. 
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Koncepcja systemów „co” i „gdzie” ewoluuje w kierunku nakreślonym 
przez Milnera i Goodale’a – rzeczywiście wyróżnia się dwa układy, ale ich 
funkcjonowanie nie jest powiązane z odrębnymi rodzajami informacji, prze-
ciwnie – oba rodzaje danych (tj. „co” i „gdzie”) są wykorzystywane przez każdy 
z układów. Obecnie koncepcja dwóch układów przyjmuje różne wersje; na 
przykład, że jeden system związany jest ze świadomą percepcją różnych obiek-
tów, podczas gdy drugi – z wykonywaniem na tych obiektach różnych czynno-
ści motorycznych. Jako przykłady mogą służyć następujące modele: dwóch 
procesów Normana (2002), planowania i kontroli Glovera (2004) czy model 
Schneidera i Deubela (2002). Podkreśla się jednak, że ten dychotomiczny po-
dział, mimo ogólnej poprawności leżącej u jego podstaw, jest nadmiernie 
uproszczony. Wykazano na przykład, że ścieżka brzuszna uaktywnia się pod-
czas „percepcji dla akcji” – por. Hamker, 2002). Jest coraz więcej danych 
wskazujących na współdziałanie obu systemów, a dookreślenie wzajemnych 
relacji i zasad tego współdziałania staje się głównym przedmiotem badań. 

Wspomniane wyżej koncepcje próbują uchwycić funkcjonowanie poznaw-
cze kompleksowo, czyli jako powiązanie odbioru bodźców z działaniem, per-
cepcji z akcją. Nasuwa się pytanie, czy w przypadku poznania wzrokowego, 
ograniczonego do „biernego” poznania, czyli percepcji i procesów uwagi, bez 
udziału czynności motorycznych innych niż ruchy gałek ocznych, również moż-
na mówić o odrębnych mechanizmach przetwarzania informacji „co” i „gdzie”? 
Creem i Profitt (2001) sugerują, że w obrębie grzbietowej ścieżki nerwowej  
w mózgu można wyróżnić system odpowiedzialny za percepcję przestrzeni  
i wzrokową kontrolę czynności. Oznacza to, iż zasadne wydaje się wyróżnienie 
systemu gdzie, odpowiedzialnego za lokalizację obiektów w przestrzeni polu 
wzrokowym. Innymi słowy, w przypadku percepcji i uwagi wzrokowej podział 
na dwa układy nerwowe w mózgu (co i gdzie) wydaje się wciąż uprawniony. 
Znalezienie behawioralnych wskaźników odrębności funkcjonowania tych 
układów potwierdziłoby powyższe założenie. 

W aspekcie poznania wzrokowego kwestia informacji dotyczącej obiektów  
i lokacji najbardziej jest widoczna w przypadku zogniskowanej (skupionej) 
uwagi wzrokowej (focused visual attention). Kiedy uwaga wzrokowa jest sku-
piona na określonej części pola wzrokowego, należy postawić pytanie, na czym 
dokładnie opiera się selekcja, czy może inaczej – co podlega selekcji. Na ogół 
przyjmuje się, że istnieją trzy możliwości: (1) uwaga wzrokowa kierowana jest 
na pewne obszary pola wzrokowego (lokacje, gdzie? – space based attention); 
(2) uwaga kierowana jest na obiekty lub grupy obiektów znajdujące się w polu 
wzrokowym (obiekty, co? – object based attention); (3) funkcjonowanie uwagi 
może być elastyczne, a selekcja dokonuje się ze względu na lokacje albo obiek-
ty (Eysenck, Keane, 2005). 

Selekcja oparta na lokacjach związana jest z koncepcją uwagi wzrokowej 
traktowanej jako reflektor oświetlający określony obszar przestrzeni (spotlight 
model of attention, por. Posner, 1980). Wszystko, co znajduje się w obszarze 
objętym („oświetlonym”) uwagą wzrokową, podlega określonemu przetwarza-
niu, co zaś znajduje się poza obszarem okna uwagowego, takiemu przetwarza-
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niu nie podlega. Na podstawie badań w obrębie tego modelu Posner stwierdził, 
że istnieje uwaga „ukryta” (covert attention), czyli taka, która może być kiero-
wana do różnych obszarów pola wzrokowego bez konieczności przenoszenia 
tam punktu skupienia wzroku. W klasycznym już dla psychologii poznawczej 
eksperymencie Posner wykazał, że kiedy wzrok skupiony jest na pewnym 
punkcie znajdującym się w polu wzrokowym, uwaga może być nakierowana na 
inne regiony pola wzrokowego, bez konieczności przenoszenia tam punktu 
skupienia wzroku. W jego badaniu mogło to następować dzięki wykorzystaniu 
wskazówek centralnych (strzałka w punkcie koncentracji wzroku wskazująca 
w prawo lub w lewo) i wskazówek peryferycznych (krótki błysk światła poza 
miejscem skupienia wzroku). W związku z tymi badaniami Posner (1980) wy-
różnił dwa systemy uwagi wzrokowej: system uwagi endogennej (kontrolowa-
nej, związanej z wysiłkiem poznawczym i wskazówkami centralnymi – endo-
genous system) oraz system uwagi egzogennej (sterowanej automatycznie, 
odruchowej, związanej ze wskazówkami peryferycznymi – exogenous system). 
Podział ten jest jeszcze omówiony poniżej. Przeprowadzono wiele badań w pa-
radygmacie „wskazówkowym” (cueing paradigm), w których potwierdzono za-
łożenie, iż uwaga jest ukierunkowana przestrzennie (por. Styles, 2006). Cie-
kawe badanie spoza tego paradygmatu wykonała O’Craven wraz z zespołem 
(2000 – cyt. za: Eysenck, Keane, 2005). Osobom badanym prezentowano dwa 
różnokolorowe owale znajdujące się na lewo i na prawo od punktu koncentra-
cji wzroku. Na te owale zostały nałożone obrazy domu lub twarzy, nie związa-
ne z zadaniem, którym było określenie orientacji owali. Wiadomo, że inne czę-
ści mózgu są aktywne, gdy prezentowana jest twarz, a inne, gdy obraz domu. 
Przy użyciu techniki fMRI badacze wykazali, że większa aktywność związana 
z przetwarzaniem informacji o nałożonym na owal obrazie (np. twarzy) wystę-
powała w przypadku tego owalu, na który skierowana była uwaga wzrokowa, 
co jest zgodne z modelem przestrzennego ukierunkowania uwagi. 

Bardziej złożoną koncepcją uwagi wzrokowej jest model uwagi o „zmiennej 
ogniskowej” (zoom-lens model: Eriksen, Murphy, 1987). Przyjmuje się w nim, 
że obszar koncentracji uwagi wzrokowej może być powiększany lub zmniej-
szany w zależności od wymagań zadania, co wykazał Laberge (1983) w jednym 
z pierwszych badań dotyczących tej koncepcji. Według modelu uwagi o „zmien-
nej ogniskowej” nie jest możliwe dzielenie uwagi wzrokowej, czyli kierowanie 
jej na dwie różne lokacje. Istnieją jednak badania wskazujące, iż możliwa jest 
sytuacja, w której uwaga wzrokowa zostaje przydzielona kilku częściom pola 
wzrokowego, odseparowanym od siebie przestrzennie (np. Awh, Pashler, 2000; 
Pylyshyn, Storm, 1988). Możliwość rozdzielenia uwagi wzrokowej jest właśnie 
jednym z głównych zastrzeżeń pod adresem koncepcji uwagi jako „reflektora” 
czy „urządzenia o zmiennej ogniskowej”, w których przyjmuje się, że uwaga 
operuje na informacji przestrzennej. Modele te zakładają, iż informacja z ob-
szarów, na które uwaga nie jest w danym momencie skierowana, jak też  
z obszarów wokół miejsca oświetlonego przez „reflektor”, jest niedostępna. 
Badania wykazały jednak, że informacje takie również podlegają przetwarza-
niu, ponieważ dotyczy ich zjawisko inhibicji (por. Eysenck, Keane, 2005). In-
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nymi problemami związanymi z modelem uwagi jako „reflektora” są kwestie 
kształtu obszaru, jaki podlega selekcji, oraz problem, co się dzieje podczas 
przesuwania i przemieszczania uwagi wzrokowej (por. Cave, Bichot, 1999; 
Wolfe, 2000). Wolfe słusznie zauważa, że „reflektor” uwagi wzrokowej wyko-
nuje rzeczy, których żadne zwyczajne źródło światła nie jest w stanie wyko-
nać. Innymi słowy, metafora „reflektora” nie jest do końca słuszna i właściwa. 

Przeciw koncepcji, że uwaga orientuje się na lokalizacje przestrzenne, 
przemawia liczna grupa badań, w których wykazano, iż jest ona skierowana 
raczej na obiekty niż na obszary pola wzrokowego. Jedno z pierwszych badań, 
w których starano się to pokazać, przeprowadził Duncan (1984). W jego ekspe-
rymencie badani łatwiej oceniali dwa atrybuty, gdy należały one do tego sa-
mego obiektu, niż wtedy, gdy te same atrybutu przypisane były różnym obiek-
tom. Osobom biorącym udział w badaniu prezentowano prostokąt, na którym 
była narysowana pionowa linia. Prostokąt mógł być długi lub krótki, z prze-
rwą na prawym lub lewym boku. Linia mogła być kreskowana lub kropkowa-
na, a przy tym pochylona w prawo lub w lewo. Kiedy badani mieli ocenić cechy 
prostokąta i linii (np. położenie przerwy i rodzaj linii), gorzej wykonywali za-
danie, niż gdy mieli oceniać cechy tylko jednego obiektu. Innymi klasycznymi 
badaniami, wskazującymi, że uwaga kierowana jest raczej na obiekty niż lo-
kacje, są badania Drivera i Baylisa z wykorzystaniem paradygmatu grupowa-
nia, odwołującego się do zasad psychologii postaci. Badacze ci pokazali, iż lite-
ry-dystraktory bardziej przeszkadzały w identyfikacji litery docelowej (target 
letter), kiedy były od niej daleko, ale poruszały się razem z nią, w porównaniu 
z sytuacją, gdy dystraktory były blisko litery-celu, ale się wspólnie z nią nie 
poruszały. Innymi słowy, grupowanie poprzez ruch ma większy wpływ na se-
lekcję niż odległość przestrzenna bodźców, co oznacza, że uwaga nie jest kie-
rowana na wybrane obszary pola wzrokowego, a raczej na obiekty (Driver, 
Baylis, 1989). Wspomniana wcześniej O’Craven wraz z zespołem wykonała 
także inne badania, wykorzystujące techniki obrazowania mózgu, które 
wsparły tezę przeciwną do potwierdzonej w jej badaniach cytowanych po-
przednio, a mianowicie, że uwaga wzrokowa orientuje się na obiekty. Osobom 
badanym prezentowano dwa bodźce (obrazy twarzy i domu), przeźroczyście się 
na siebie nakładające. Oznacza to, iż bodźce zajmowały tę samą lokację. Jeden 
z tych obrazów delikatnie się poruszał. Badani mieli za zadanie kierować 
uwagę albo na kierunek ruchu poruszającego się obiektu, albo na pozycję 
obiektu stacjonarnego. Jak wiadomo, aktywacja mózgu jest różna w odniesie-
niu do obrazów twarzy i domów. Badania za pomocą fMRI wykazały, że obiekt, 
na którym była skupiana uwaga (twarz albo dom), powodował większą akty-
wację w odpowiedniej części mózgu, co wskazuje na to, iż uwaga jest raczej 
kierowana na obiekty niż na obszary pola wzrokowego (O’Craven, Downing, 
Kanwisher, 1999). Te dwa badania O’Craven są chyba najlepszym przykła-
dem, że można mówić o systemie uwagi kierowanej na lokacje oraz o systemie 
uwagi kierowanej na obiekty. 

Kolejnych dowodów dostarcza znane badanie Egly, Drivera i Rafala (1994), 
w którym wykazano występowanie obu mechanizmów w jednym zadaniu. 
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Osobom badanym prezentowano dwa prostokąty po obu stronach punktu fik-
sacji wzroku. Badani mieli za zadanie reagować jak najszybciej na bodziec 
docelowy, którym był mały czarny kwadrat mający pojawić się w którymś  
z prostokątów. Przed każdą próbą prezentowana była wskazówka, gdzie może 
pojawić się ów bodziec docelowy. Wskazówka mogła być ważna (pokazywała, 
gdzie rzeczywiście pojawi się element docelowy) lub nieważna (wskazywała 
lokalizację, gdzie nie pojawi się element docelowy). Najważniejszą zmienną 
było to, że w przypadku nieważnych wskazówek element docelowy mógł się 
pojawić w tym samym obiekcie (prostokącie), gdzie była nieważna wskazówka, 
ale w innym miejscu tego prostokąta albo też w drugim obiekcie (prostokącie). 
Detekcja elementu docelowego w przypadku wskazówek nieważnych była 
wolniejsza, gdy wskazówka ta była w innym obiekcie niż bodziec docelowy. 
Autorzy sugerują, że mamy tu do czynienia ze wspólnym działaniem ukierun-
kowania uwagi na lokacje (wskazówki) oraz obiekty. 

Innymi przykładami wskazującymi na to, że uwaga może być kierowana 
zarówno na lokacje, jak też na obiekty, są badania dotyczące hamowania po-
wrotu (inhibition of return). Przy przeszukiwaniu pola wzrokowego nieefek-
tywne byłoby kierowanie uwagi ponownie na bodźce już zarejestrowane. Taki 
bodziec (już zarejestrowany), będzie miał obniżoną priorytetowość percepcyj-
ną, na korzyść nowego bodźca. W związku z tym, ponowne skupienie uwagi na 
bodziec wcześniej zarejestrowany (z wyprzedzeniem ok. 300 ms), wymaga 
więcej czasu w porównaniu z bodźcem całkiem nowym, które to zjawisko nosi 
nazwę hamowania powrotu. Takie hamowanie, jak sugerują badania, związa-
ne jest zarówno z lokacjami, jak i obiektami (por. Leek, Reppa, Tipper, 2003). 

Również badania nad osobami cierpiącymi na zaburzenie neurologiczne 
zwane pomijaniem (visual neglect) wykazały, że nieświadomość obecności  
w polu wzrokowym pewnych danych może dotyczyć zarówno obiektów, jak  
i obszarów (Styles, 2006). Osoby te mają uszkodzoną określoną część mózgu,  
a zaburzenie obejmuje zarówno przetwarzanie informacji o obiektach, jak  
i o przestrzeni, co stawia pod znakiem zapytania koncepcję rozdzielności sys-
temów „co” i „gdzie”. Na pewno wskazuje jednak na współpracę czy interakcję 
tych systemów, która zapewne jest bardzo złożona i skomplikowana. 

Fink i współautorzy (1997) wyodrębnili obszary mózgowe aktywowane  
w przypadku uruchomienia procesów uwagi ukierunkowanej na obiekty lub 
lokacje. Według tych autorów procesy uwagi zorientowanej na obiekty aktywi-
zują lewe pierwszorzędowe pole wzrokowe (left striate, prestriate cortex). Uwa-
ga zorientowania na umiejscowienie obiektu w przestrzeni aktywizuje nato-
miast prawą korę przedczołową oraz prawą niższą korę skroniowo-ciemienio-
wą (right prefrontal cortex, right inferior temporal-occipital cortex). Badania 
wykazały ponadto istnienie obszarów aktywizowanych przez oba te mechani-
zmy: lewa i prawa wyższa kora skroniowa, lewa boczna niższa kora ciemie-
niowa, lewa kora przedczołowa. Wyniki te sugerują, że przetwarzanie infor-
macji na temat obiektów i przestrzeni nie musi odbywać się za pośrednictwem  
dwóch niezależnych systemów.  
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Corbetta i Shulman (2002) zaproponowali inny dwusystemowy model 
uwagi wzrokowej. Pierwszy system, ukierunkowany na cele (goal-directed), 
jest sterowany wewnętrznie i podlega wolicjonalnej kontroli. Można go przy-
równać do układu endogennego Posnera. Główną częścią tego systemu ma być 
sieć czołowo-ciemieniowa (dorsal fronto-parietal network). Drugim systemem 
jest układ sterowany bodźcowo (stimulus driven), pozostający poza kontrolą 
wolicjonalną; porównuje się go do systemu egzogennego Posnera. Działa na 
zasadzie „automatycznego wyłącznika”, kiedy wymagane jest przekierowanie 
uwagi z aktualnego punktu skupienia na jakieś nagle ukazujące się bodźce. 
Główną częścią tego systemu ma być brzuszna sieć czołowo-skroniowa w pra-
wej półkuli (right-hemisphere ventral fronto-parietal network). Należy jednak 
podkreślić, iż wiązanie systemu uwagi endogennej przede wszystkim z przetwa-
rzaniem informacji przestrzennych, a systemu uwagi egzogennej z przetwa-
rzaniem danych o obiektach byłoby nazbyt dużym uproszczeniem, trudno bo-
wiem znaleźć empiryczne uzasadnienie dla takiej hipotezy. Istnieją badania 
wskazujące, że rodzaj orientacji (egzogenny lub endogenny) nie pokrywa się 
jednoznacznie z rodzajem selekcji (ukierunkowanie na obiekty lub lokacje) 
(por. Goldsmith, Yeari, 2003). Sugeruje się także (Lauwereyns, 1998), że ro-
dzaj orientacji i rodzaj selekcji to dwa ortogonalne wymiary. Podział ten jed-
nak nie do końca wydaje się jasny i jednoznaczny. 

Nie ulega wątpliwości, że można mówić o współwystępowaniu czy współ-
działaniu procesów uwagi wzrokowej opartej na obiektach i na lokacjach. 
Sztandarowym przykładem modelu postulującego istnienie takiej interakcji 
jest teoria integracji cech Treisman (1999). Badaczka ta twierdzi, że łączenie 
atrybutów w jeden obraz podczas przeszukiwania pola wzrokowego wymaga 
wyróżnienia mapy lokacji i mapy cech, przy czym odwołuje się tu ona do kon-
cepcji Mishkina i Ungerleidera. Mapy lokacji mają być związane z przetwa-
rzaniem informacji typu „gdzie”, a mapy cech z przetwarzaniem informacją 
typu „co”.  

Opublikowano wiele badań, które wskazują na interakcję pomiędzy dwo-
ma systemami uwagi wzrokowej (por. Mozer, Vecera, 2005; Soto, Blanco, 
2004). Pomimo dużej liczby badań, wciąż nie wiadomo, jaka jest dokładnie re-
lacja pomiędzy tymi dwoma mechanizmami czy może raczej systemami. Bada-
cze starają się dokładnie określić, jak przebiega to wspólne działanie i na ja-
kich opiera się zasadach, ale wciąż brak klarownych wniosków i rozstrzygnięć. 
Wzajemna relacja współdziałania obu układów jest niezwykle skomplikowana 
ze względu na to, iż warunkuje ją wiele dodatkowych czynników, na przykład 
wspomniane wyżej rodzaje orientacji czy też problem integracji – szukanie 
pojedynczych cech lub ich połączeń. Może właśnie dlatego wyniki poszczegól-
nych eksperymentów wydają się czasem wzajemnie sprzeczne (np. Humphrey, 
Riddoch, 2003 oraz Theeuwes, Van der Burg, 2007).  

Podjęte przez nas badania dotyczą kwestii niezależności systemów co i gdzie 
oraz behawioralnych wskaźników ich funkcjonowania. Z badań neuropsycho-
logicznych wynika, że w mózgu istnieją określone obszary, odpowiedzialne za 
odrębne procesy przetwarzania informacji wzrokowej. Celem niniejszych ba-
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dań jest przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, czy można mówić  
o niezależności dwóch systemów poznania wzrokowego, wyróżnionych ze wzglę-
du na rodzaj informacji (co lub gdzie). W świetle przedstawionych wyżej badań 
i koncepcji teoretycznych wydaje się to mało prawdopodobne, ponieważ istnie-
je wiele danych wskazujących na wysoki stopień interakcji obu systemów, co 
może oznaczać, że ich podłożem nie są dwie odrębne struktury poznawcze czy 
nawet mózgowe. Drugim celem tych badań jest opracowanie i zweryfikowanie 
psychologicznej metodyki badania dwóch systemów uwagi wzrokowej, wyko-
rzystującej wskaźniki behawioralne a nie mózgowe. Jeśli uda się opracować 
taką metodykę, będzie można odnieść wskaźniki behawioralne do wyników 
badań prowadzonych z użyciem technik neuronauki poznawczej. 

Eksperyment wykorzystujący program komputerowy opracowany specjal-
nie na potrzeby tego badania opiera się na założeniu, że rozdzielenie procesów 
co i gdzie jest możliwe poprzez aranżację odpowiednich zadań poznawczych. 
Badanym dostarczano informację jednego typu (np. co?), a ich zadaniem było 
wypracowanie informacji drugiego typu (w tym przypadku gdzie?). Istniały 
więc dwa typy zadań: wiadomo co, nie wiadomo gdzie oraz wiadomo gdzie, nie 
wiadomo co. Ponadto każde z tych zadań obejmowało dwa poziomy trudności, 
co w sumie dało cztery warunki eksperymentalne dla każdej osoby badanej. 
Założenie o rozdzielności systemów było weryfikowane za pomocą analizy ko-
relacyjnej. Wyniki w obrębie zadania tego samego typu powinny silniej kore-
lować ze sobą niż wyniki dotyczące różnych zadań. Powinniśmy na przykład 
zaobserwować silniejsze związki korelacyjne między łatwą a trudną wersją 
tego samego zadania (np. wiadomo co, nie wiadomo gdzie) niż między odpo-
wiednimi wersjami różnych zadań (np. między łatwą wersją zadania wiadomo 
co, nie wiadomo gdzie a łatwą wersją zadania wiadomo gdzie, nie wiadomo 
co). Taki układ wyników wskazywałby na niezależność obu systemów. Gdyby 
natomiast silniejsze związki korelacyjne wystąpiły między empirycznymi 
wskaźnikami wykonania różnych zadań a nie między wskaźnikami wykona-
nia różnych poziomów trudności tego samego zadania, hipotezę o niezależności 
systemów należałoby odrzucić. 

METODA 

Osoby badane 

W badaniu udział wzięło 36 osób (18 kobiet i 18 mężczyzn). Przeważającą 
część próby stanowili studenci psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Wszyscy badani byli ochotnikami, biorącymi udział w badaniu na 
prośbę eksperymentatora. Średni wiek osób badanych wynosił 21,97 roku.  

Materiały 

Badania zostały przeprowadzone za pomocą komputera klasy PC. Osoby ba-
dane wykonywały zadania w programie napisanym przez informatyka w języ-
ku java. Zadania były prezentowane na monitorze (CTX VL 700, 17”, czas 
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odświeżania 65Hz), którego środek znajdował się na wysokości oczu osób ba-
danych. Badani trzymali głowę na specjalnej podpórce, tak aby nie poruszać 
głową podczas badania. Odległość między monitorem a oczami osoby badanej 
wynosiła 80 centymetrów. Badani wykonywali zadanie poprzez przyciskanie 
klawiszy na klawiaturze numerycznej, w reakcji na wyświetlane bodźce wizu-
alne. W badaniu wykorzystano zwykłą klawiaturę komputerową. Badania od-
bywały się w zaciemnionym pomieszczeniu, w którym podczas eksperymentu 
osoba badana znajdowała się sama. Program komputerowy dokonywał pomia-
ru czasu reakcji przyciśnięć klawiszy (w milisekundach) i trafności reakcji (czy 
wciśnięty został właściwy klawisz przypisany określonemu bodźcowi). 

Procedura 

Każde z czterech rodzajów zadań było osobno oprogramowane. Przed rozpo-
częciem poszczególnego zadania badany zapoznawał się z instrukcją wyświe-
tloną na ekranie komputera, a następnie przyciskał spację i uruchamiał część 
właściwą programu. Badani wykonywali zadania w następującej kolejności: 
(1) wiadomo co, nie wiadomo gdzie – łatwe; (2) wiadomo gdzie, nie wiadomo co 
– łatwe; (3) wiadomo co, nie wiadomo gdzie – trudne; (4) wiadomo gdzie, nie 
wiadomo co – trudne. Każde zadanie składało się z 18 prób treningowych (któ-
rych wyniki nie były zapisywane) i 108 prób właściwych. 

Badanych proszono, aby w każdym zadaniu udzielali odpowiedzi „jak naj-
szybciej i z jak największą dokładnością”, używając jednej ręki, oraz informo-
wano ich, że jeżeli z jakichkolwiek powodów poczują się źle podczas badania, 
powinni bezzwłocznie poinformować o tym eksperymentatora. Wszyscy uczest-
nicy wiedzieli także o prawie do wycofania się z badania na każdym jego eta-
pie. Podczas eksperymentu nikt nie informował o żadnych negatywnych na-
stępstwach związanych z udziałem w badaniu. Badania były anonimowe. 

Opis zadań 

Zadanie: wiadomo co, nie wiadomo gdzie – łatwe. Na monitorze wyświe-
tlano trzy czarne kwadratowe ramy, ustawione w linii poziomej (wielkość ra-
my 4,3° x 4,3° kąta widzenia, czas ekspozycji obrazu 800 ms). Następnie wy-
świetlany był ekran z tymi samymi ramami oraz trzema kolorowymi figurami 
w prawym dolnym rogu ekranu (jedna figura 1,07° x 1,07°, czas ekspozycji 
1500 ms). Jedna z tych figur była oznaczona za pomocą czarnej obręczy jako 
bodziec docelowy, tzn. element, który badany miał za zadanie wyszukać w ko-
lejnym etapie. Następnie wyświetlano ekran z trzema ramami; w każdej ra-
mie znajdowała się jedna z trzech kolorowych figur prezentowanych uprzednio 
(wielkość figur w ramach 1,79° x 1,79° czas ekspozycji 100ms). Potem pojawiał 
się ekran z trzema pustymi kwadratowymi ramami (tak jak na początku),  
z pytaniem na górze ekranu: „Gdzie pojawił się target?” Czas ekspozycji,  
a tym samym czas na odpowiedź, wynosił trzy sekundy. Osoba badana miała 
wskazać, w której ramie został wyświetlony bodziec docelowy, posługując się 
klawiszami 4, 5 i 6 z klawiatury numerycznej. Gdy bodziec docelowy pojawił 
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się na przykład w środkowej ramie, odpowiedzią prawidłową było wciśnięcie 
klawisza 5 (klawisz 4 przypisany był lewej ramie, klawisz 6 prawej). Program 
zapisywał, który klawisz osoba badana przycisnęła, czy była to odpowiedź 
prawidłowa (1 lub 0) oraz czas reakcji (mierzony od momentu pojawienia się 
pytania). Po wykonaniu całego zadania program obliczał średni czas wszyst-
kich prawidłowych reakcji, liczbę błędów oraz procent prawidłowych odpowie-
dzi. Zestawy użyte w tym zadaniu składały się z kombinacji trzech figur 
(kwadrat, koło i trójkąt) oraz trzech kolorów (czerwony, niebieski, zielony). 
Każda figura występowała w zestawie określoną liczbę razy, tak by poprzez 
częstsze pojawianie się nie stała się elementem dominującym. Zasadę tę za-
stosowano we wszystkich zadaniach. Do tego zadania przygotowano 126 róż-
nych zestawów, prezentowanych losowo w każdym badaniu. Zestawy były 
prezentowane w taki sposób, aby bodziec docelowy pojawiał się w każdej z ram 
z tą samą częstotliwością (w tym przypadku 42 razy w lewej ramie, 42 w środ-
kowej i 42 w prawej). Sekwencję kolejnych ekranów zadania wiadomo co, nie 
wiadomo gdzie – łatwe ukazuje rysunek 1. 
 
 
 
 

 
 

 

Rysunek 1. Sekwencja ekranów w zadaniu wiadomo co, nie wiadomo gdzie – łatwe 
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Zadanie: wiadomo gdzie, nie wiadomo co – łatwe. Wykorzystano ten sam 
model graficzny, co w zadaniu poprzednim. Najpierw prezentowano badanym 
ekran z sześcioma pustymi kwadratowymi ramami, po trzy w dwóch rzędach 
(wielkość 4,3° x 4,3°, czas ekspozycji 800 ms). Na kolejnym ekranie w jednej  
z ram wyświetlano mały czarny punkt (wielkość 0,36° x 0,36°, czas ekspozycji 
150 ms). Następnie w ramie, w której pojawił się czarny punkt, pojawiała się 
kolorowa figura – target (wielkość 1,79° x 1,79°, czas ekspozycji 100 ms). Po-
tem na ekranie wyświetlane były dwie kolorowe figury, z których jedna była 
identyczna z tą, którą prezentowano przed chwilą we wskazanej ramie. 
Oprócz figur pojawiał się napis: „Który target był wyświetlony?” Figury były 
wyświetlone w linii poziomej, w czasie ekspozycji równym trzem sekundom. 
Posługując się klawiszami 4 i 6 z klawiatury numerycznej (4 dla figury po 
lewej, 6 dla figury po prawej), badany miał wskazać, która figura pojawiła się 
we wskazanej przez czarny punkt ramie. Rejestrowano te same wskaźniki, co 
w zadaniu wcześniej opisanym. Dla tego zadania opracowano 126 różnych 
dwufigurowych zestawów (przy użyciu figur i kolorów takich, jak w poprzed-
nim zadaniu), prezentowanych losowo każdej osobie badanej w taki sposób, 
aby czarny punkt i bodziec docelowy pojawiał się z tą samą częstotliwością  
w każdej z ram oraz aby bodziec docelowy był w 50% po lewej i w 50% po pra-
wej stronie na ostatnim ekranie. Rysunek 2 pokazuje sekwencję ekranów  
w opisanym zadaniu. 
 
 

 
 

Rysunek 2. Sekwencja ekranów w zadaniu wiadomo gdzie, nie wiadomo co – łatwe 
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Zadanie: wiadomo co, nie wiadomo gdzie – trudne. Czasy ekspozycji, 
wielkość bodźców, sekwencja ekranów i pomiar były takie jak w zadaniu 1. 
Różnica sprowadzała się do zwiększenia liczby bodźców wymagających prze-
tworzenia. Najpierw prezentowano dziewięć czarnych ram, po trzy w trzech 
rzędach. Na kolejnym ekranie wyświetlano w poziomej linii cztery kolorowe 
figury, przy czym jedna z nich oznaczona była jako bodziec docelowy. Następ-
nie te figury wyświetlano w czterech z dziewięciu ram. Po ich zniknięciu osoby 
badane miały za zadanie określić, w której ramie pojawił się bodziec docelowy. 
Mogły w tym celu wykorzystać klawisze 1-9 z klawiatury numerycznej (kla-
wisz 1 przypisany był ramie w lewym dolnym rogu, klawisz 2 środkowej ramie 
z dolnego rzędu itd.). W zadaniu wykorzystywano 126 różnych zestawów po 
cztery figury (koło, kwadrat, trójkąt, romb, w kolorach: czerwonym, niebie-
skim, czarnym i zielonym). Zestawy prezentowano losowo, z zachowaniem tej 
samej częstotliwości pojawiania się bodźca docelowego w każdej ramie (czyli 
bodziec docelowy pojawiał się po 14 razy w każdej ramie). 
 
Zadanie: wiadomo gdzie, nie wiadomo co – trudne. W przypadku tego 
badania czasy ekspozycji, wielkość bodźców, sekwencja ekranów i pomiar były 
takie jak w zadaniu 2. Różnica dotyczyła poziomu skomplikowania zadania. 
Badanym prezentowano dziewięć ram. W jednej przez moment był wyświetla-
ny czarny punkt. Potem we wskazanej przez punkt ramie pojawiała się kolo-
rowa figura, czyli bodziec docelowy. Następnie na ekranie prezentowano czte-
ry figury, z których jedna była tożsama z pokazanym wcześniej bodźcem doce-
lowym. Figury były wyświetlone w ten sposób, że każda z nich znajdowała się 
na wierzchołku nieistniejącego rombu. Badani mieli zdecydować, która figura 
pojawiła się we wskazanej ramie. Mieli do dyspozycji klawisze 4, 5, 6 i 8  
z klawiatury numerycznej (klawisz 4 przypisany był figurze po lewej, 5 dolnej 
figurze, 6 prawej, 8 górnej). Dla tego zadania utworzono 126 różnych zesta-
wów składających się z kolorowych figur (koło, kwadrat, trójkąt, czerwony, 
niebieski, zielony). Wprowadzono też dodatkową cechę – niektóre figury miały 
czarną obwódkę. Zestawy prezentowano w losowej kolejności, z zachowaniem 
zasady, że czarny punkt i bodziec docelowy są wyświetlane w każdej ramie  
z równą częstością, a bodziec docelowy pojawia się na ostatnim ekranie na 
każdym wierzchołku nieistniejącego rombu w 25% przypadków. 

Wyniki 

Tabela 1 przedstawia średnią liczbę błędów i średni czas reakcji w odniesieniu 
do każdego zadania. Dane te świadczą o tym, że uczestnicy eksperymentu 
cechowali się wystarczająco wysokim i stabilnym poziomem wykonania, co 
uzasadnia dalsze postępowanie w kierunku weryfikacji postawionych hipotez. 
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Tabela 1. 
Elementy statystyki opisowej w odniesieniu do czterech zadań wykorzysta-
nych w eksperymencie 

Średnie Odchylenia standardowe 
Zadanie 

błędy czas reakcji błędy czas reakcji 
N 

a) wiadomo co,  
nie wiadomo gdzie? łatwe 2,20 407,26 2,37 104,57 35    

b) wiadomo co,  
nie wiadomo gdzie? trudne 4,92 747,31 4,07 136,33 36    

c) wiadomo gdzie,  
nie wiadomo co? łatwe 4,83 556,56 5,06 71,86 36    

d) wiadomo gdzie,  
nie wiadomo co? trudne 7,39 743,69 7,38 119,32 36    

 

Dane tabeli 1 poddano analizie wariancji w modelu z powtórzonym pomia-
rem. Zmienną zależną był procent poprawnych odpowiedzi, a zmiennymi nie-
zależnymi – rodzaj wymagań poznawczych (wiadomo co, nie wiadomo gdzie vs 
wiadomo gdzie, nie wiadomo co) oraz poziom trudności zadania (łatwe vs 
trudne). Jeśli chodzi o wskaźniki poprawności, stwierdzono przewagę wersji 
łatwej nad trudną – F(1,34) = 11,57; p<0,002 – co dowodzi skuteczności zasto-
sowanej manipulacji eksperymentalnej. Stwierdzono również, że zadania typu 
„wiadomo co, nie wiadomo gdzie” były łatwiejsze niż zadania typu „wiadomo 
gdzie, nie wiadomo co” (F(1,34) = 30,66; p<0,001). Nie stwierdzono natomiast 
istotnej interakcji między dwoma zmiennymi niezależnymi. Jeśli chodzi o czas 
reakcji, wykazano, że osoby badane reagowały szybciej, gdy zadania były rela-
tywnie łatwe – F(1,34) = 51,05; p<0,001 – oraz w zadaniach typu „wiadomo co, 
nie wiadomo gdzie”, niż w zadaniach typu „wiadomo gdzie, nie wiadomo co”  
– F(1,34) = 280,26; p<0,001. Tak więc zadania, których istotą było wykrycie 
prawidłowej lokacji bodźca (wiadomo co, nie wiadomo gdzie), sprawiały oso-
bom badanym mniej trudności zarówno pod względem ogólnej poprawności, 
jak i szybkości reagowania. Natomiast zadania polegające na poprawnej iden-
tyfikacji bodźca (wiadomo gdzie, nie wiadomo co) okazały się bardziej wyma-
gające, co uwidoczniło się i we wskaźnikach poprawności, i w średnim czasie 
reakcji. Stwierdzono również, że w odniesieniu do czasu reakcji statystycznie 
istotna okazała się interakcja obu zmiennych niezależnych – F(1,34) = 40,80; 
p<0,001. Istota tej interakcji, zobrazowanej na rysunku 3, sprowadza się do 
tego, że bardziej wymagająca wersja zadania (wiadomo gdzie, nie wiadomo co) 
znosi ogólny efekt poziomu trudności zadania. Inaczej mówiąc, różnica między 
łatwiejszą a trudniejszą wersją zadania odnosi się tylko do zadań mniej wy-
magających, a znika wtedy, gdy uwaga wzrokowa musi radzić sobie z poważ-
niejszymi wymaganiami. Zauważmy jednak, że nie stwierdzono analogicznej 
interakcji w odniesieniu do wskaźników poprawności wykonania. 
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Rysunek 3. Efekt interakcji dwóch zmiennych w odniesieniu do czasu reakcji 

 
Zmierzając ku weryfikacji postawionych hipotez, przeprowadzono analizy 

korelacyjne. Tabela 2 przedstawia współczynniki korelacji Pearsona obrazują-
ce siłę współzmienności między wynikami poszczególnych wersji zadania. 

 

Tabela 2.  
Współczynniki korelacji Pearsona między poszczególnymi zmiennymi, w od-
niesieniu do poszczególnych wersji zadania 

Zadanie 
a) wiadomo co, 
nie wiadomo 
gdzie? łatwe 

b) wiadomo co, 
nie wiadomo 
gdzie? trudne 

c) wiadomo gdzie, 
nie wiadomo co? 
łatwe 

d) wiadomo gdzie, 
nie wiadomo co? 
trudne 

a) wiadomo co, 
nie wiadomo 
gdzie? łatwe 

 błędy  
r = 0,35* n = 35 

czas  
r = 0,36* n = 35 

błędy  
r = 0,34* n = 35 

czas  
r = 0,53** n = 35 

błędy  
r = 0,42* n = 35 

czas  
r = 0,52** n =35 

b) wiadomo co,  
nie wiadomo 
gdzie? trudne 

 

 

błędy  
r = 0,59** n = 36 

czas 
 r = 0,58** n = 36 

błędy 
r = 0,2 n = 36 

czas  
r = 0,72** n = 36 

c) wiadomo gdzie, 
nie wiadomo co? 
łatwe 

 

  

błędy 
r = 0,63** n = 36 

czas  
r = 0,71** n = 36 

d) wiadomo 
gdzie, nie wia-
domo co? trudne 

    

*p<0,05; **p<0,01 
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Ponieważ dane przedstawione w tabeli 2 są mało czytelne, dokonano agre-
gacji zmiennych, czyli utworzono dodatkowe zmienne poprzez dodawanie licz-
by błędów w wybranych warunkach zadania. I tak, zsumowano – osobno dla 
każdego badanego – liczbę błędów w łatwej i trudnej wersji zadania wiadomo 
co, nie wiadomo gdzie (A+B). Uzyskano w ten sposób jedną zmienną, oznaczo-
ną X, reprezentującą liczbę błędów w warunku wiadomo co, nie wiadomo 
gdzie. Analogicznie zsumowano liczbę błędów w łatwej i trudnej wersji zada-
nia wiadomo gdzie, nie wiadomo co (C+D). Utworzono w ten sposób zmienną 
(oznaczoną Y) dla warunku wiadomo gdzie, nie wiadomo co. Postępując dalej 
według tej zasady, stworzono zmienną Z, zdefiniowaną jako suma – osobno dla 
każdego badanego – liczby błędów w obu warunkach łatwych (A+C), i zmienną 
W – analogicznie w odniesieniu do obu warunków trudnych (B+D). Taką samą 
procedurę agregacyjną zastosowano w odniesieniu do czasu reakcji, uzyskując 
analogiczne zmienne X’, Y’, Z’ i W’. Następnie obliczono współczynniki korela-
cji pomiędzy zmiennymi X i Y, Z i W oraz niezależnie między zmiennymi X’  
i Y’ oraz zmiennym Z’ i W’. W dalszym kroku sprawdzono, czy różnice pomię-
dzy tymi współczynnikami korelacji były istotne statystycznie. 

Wyniki przedstawiają się następująco. Jeśli chodzi o liczbę błędów, war-
tość współczynnika korelacji między zmienną X i Y wynosi r = 0,53, p<0,01, 
podczas gdy współczynnik korelacji między zmiennymi Z i W osiągnął wartość 
r = 0,81, p<0,01. Choć oba współczynniki są statystycznie istotne, różnica 
między nimi jest znaczna i również statystycznie istotna (p<0,02). Oznacza to, 
że wyniki odnoszące się do zadań o różnym stopniu trudności, ale stawiają-
cych podobne wymagania poznawcze, cechują się znacznie większym stopniem 
współzmienności, niż wyniki odnoszące się do zadań o tym samym poziomie 
trudności, ale stawiających różne wymagania poznawcze. Wynik ten jest 
zgodny z hipotezą o istnieniu dwóch niezależnych systemów uwagi wzrokowej, 
ponieważ sugeruje, że dla uzyskania silnych związków korelacyjnych ważniej-
sze jest to, czy uwaga wzrokowa wykonuje podobne czynności na różnym po-
ziomie trudności, niż to, czy wykonuje różne czynności na podobnym poziomie 
trudności. 

Jeśli chodzi o czas reakcji, współczynnik korelacji między zmiennymi X’  
i Y’ osiągnął wartość r = 0,79, p<0,01, a współczynnik korelacji między zmien-
nymi Z’ i W’ – wartość r = 0,64, p<0,01. Różnica między tymi współczynnikami 
korelacji okazała się nieistotna statystycznie (p = 0,1), co jest sprzeczne z hi-
potezą o istnieniu dwóch autonomicznych systemów uwagi wzrokowej. 

DYSKUSJA WYNIKÓW 

Wykonane badania ukazują, iż założenie dotyczące istnienia dwóch systemów 
uwagi wzrokowej – jednego związanego z przestrzenią, drugiego z obiektami – 
można uznać za słuszne. Przeprowadzony eksperyment wskazuje tym samym, 
że sugerowane przez wyniki badań neuropsychologicznych istnienie dwóch 
układów uwagi wzrokowej uzyskało potwierdzenie również na podstawie da-
nych behawioralnych. Oczywiście jednoznaczna konkluzja potwierdzająca 
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koncepcję dwóch systemów nie jest możliwa, choćby dlatego, że opisane wyżej 
badanie było tylko jednorazową próbą. Można jednak powiedzieć, że udało się 
opracować interesującą metodę badawczą z obszaru psychologii poznawczej, 
wykorzystującą wyłącznie pomiar czasu reakcji i liczbę błędów, dzięki której 
można dokonać weryfikacji idei o dwóch systemach uwagi wzrokowej. Podsta-
wową przesłanką stosowanej tu metody było skonstruowanie takich zadań,  
w których jeden z systemów uwagi wzrokowej był „zmuszony do pracy”  
w większym stopniu niż drugi system. Chodzi tu więc o takie sytuacje, w któ-
rych informacja będąca podstawą funkcjonowania jednego z systemów nie 
była początkowo dla niego dostępna, musiała więc być wypracowana, podczas 
gdy informacja będąca podstawą funkcjonowania drugiego systemu była od 
początku dostarczona w gotowej postaci. Wydaje się, że zadania stosowane  
w naszym eksperymencie (wiadomo co, nie wiadomo gdzie oraz wiadomo 
gdzie, nie wiadomo co) realizują powyższą przesłankę. 

Oczywiście wykorzystanie tego typu techniki badawczej musi być poddane 
dogłębnej analizie teoretycznej i metodologicznej. Można zwrócić uwagę na 
kwestię świadomości. W naszym eksperymencie zadania odwoływały się do 
świadomie sterowanych reakcji w odpowiedzi na prezentowane bodźce prze-
strzenne i obiektowe. Wiadomo jednak, że w przypadku selekcji informacji 
wzrokowej działają tzw. procesy przeduwagowe (por. Wolfe, 2000). Być może 
należy to uwzględnić przy konstruowaniu zadań opartych na założeniu o roz-
dzielności procesów uwagi wzrokowej. Kolejnym problemem jest kwestia okre-
ślania lokalizacji bodźca. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury 
przedmiotu można stwierdzić, iż w większości badań, w których zajmowano 
się kwestią uwagi związanej z przestrzenią (space based attention), wnioski na 
temat przetwarzania informacji dotyczącej przestrzeni wyciągano na podsta-
wie reakcji w postaci detekcji jakiegoś bodźca (to jest obiektu) o określonej 
lokalizacji. W przedstawionych przez nas badaniach zadaniem uczestników 
było bezpośrednie wskazanie określonych punktów w przestrzeni, zajmowa-
nych przez określone obiekty. Tutaj również należy dokonać analizy teore-
tycznej, czy taka procedura prawidłowo mierzy problem będący przedmiotem 
badania. Wszystkie te aspekty należy uwzględnić w dalszych badaniach i pra-
cach teoretycznych. Nie zmienia to jednak faktu, iż wyniki naszego ekspery-
mentu zdają się potwierdzać istnienie dwóch systemów uwagi wzrokowej. 

Głównym celem badania było jednak określenie, czy można mówić o od-
rębności tych dwóch systemów. Wyniki naszych badań wskazują, że uzasad-
nione twierdzenie o ich niezależności. Świadczą o tym silniejsze związki mię-
dzy wynikami w obrębie typów zadań w porównaniu ze związkami między 
wynikami zadań w obrębie tego samego poziomu trudności. Należy podkreślić, 
że uzyskane wyniki nie wskazują jednoznacznie na całkowitą niezależność 
tych systemów. Systemy te wchodzą z sobą w interakcję, a ich wspólne funk-
cjonowanie wydaje się czymś naturalnym. W związku z tym, pomimo swej 
odrębności, którą udało się tutaj do pewnego stopnia wykazać, systemy te 
mogą wchodzić w relację współzależności. Wydaje się jednak, że nasze badania 
oraz przedstawiona metoda pozwalają właśnie na uchwycenie zarówno odręb-
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ności, jak też współzależności obu systemów. Zwróćmy bowiem uwagę, że 
związki korelacyjne w obrębie zadań były silniejsze, niż między zadaniami, ale 
te ostatnie też były dość silne. Gdyby dwa systemy uwagi wzrokowej były cał-
kowicie niezależne, należałoby oczekiwać, że współczynniki korelacji między 
zadaniami (np. łatwa wersja zadania wiadomo co, nie wiadomo gdzie vs łatwa 
wersja zadania wiadomo gdzie, nie wiadomo co) nie będą się istotnie różniły 
od zera, czego jednak nie zaobserwowaliśmy w naszych badaniach. 

Należy tu jednak zwrócić uwagę na pewne aspekty metodologiczne. Cho-
dzi mianowicie o kwestię poziomów trudności i ich porównywalności w róż-
nych typach zadań. Porównując użyte przez nas zadania różnego typu, ale na 
tym samym poziomie trudności, można powziąć wątpliwość, czy rzeczywiście 
reprezentują one porównywalny poziom trudności. Mianowicie czy łatwa wer-
sja zadania wiadomo co, nie wiadomo gdzie jest tak samo wymagająca, jeżeli 
chodzi o wysiłek poznaczy, jak łatwa wersja zadania wiadomo gdzie, nie wia-
domo co. Dokładna analiza procedury eksperymentalnej pokazuje, że w przy-
padku zadań mających wykazywać ten sam poziom trudności wykorzystywano 
zbiory o różnej liczebności bodźców. Niezbyt dokładna była też manipulacja 
warunkami. W przypadku zadania wiadomo co, nie wiadomo gdzie informacja 
„co” powinna być stała dla poziomu łatwego i trudnego, zaś tylko informacja 
„gdzie” powinna być różna w zależności od poziomu trudności. Odwrotnie  
w przypadku zadania wiadomo gdzie, nie wiadomo co. Można przypuszczać, że 
procedura rozdzielania zadań dla systemów „co” i „gdzie” okaże się przydatna, 
a wyeliminowanie przedstawionych niedociągnięć metodologicznych powinno 
przyczynić się do jeszcze wyraźniejszego ukazania odrębności dwóch systemów 
uwagi wzrokowej. 

Odrębnej dyskusji wymaga kwestia współdziałania obu systemów uwagi 
wzrokowej. Eysenck i Keane (2005) wskazują, że w kwestii relacji pomiędzy 
selekcją opartą na lokacjach a selekcją opartą na obiektach należy wyróżnić 
dwa podstawowe problemy: (a) czy te dwa systemy wzajemnie się wyłączają, 
tzn. że jednocześnie może operować tylko jeden z nich?, (b) jeżeli nie, to czy 
któryś z nich ma pierwszeństwo czasowe, tzn. poprzedza działanie drugiego, 
czy też może działają one w tym samym czasie na zasadzie interakcji? Wyniki 
badań nie prowadzą tutaj do jasnych konkluzji. Mozer i Sitton (1998) stwier-
dzają, iż selekcja oparta na obiektach operuje albo przed selekcją opartą na 
lokacjach, albo w tym samym czasie. Z drugiej strony Soto i Blanco (2004) 
wskazują, iż aczkolwiek te dwa mechanizmy wchodzą w interakcję, to selekcja 
oparta na lokacjach jest pierwotna (primary) w stosunku do selekcji opartej na 
obiektach. W części teoretycznej niniejszego artykułu wspomniano również, że 
efekty działania obu tych systemów mogą zależeć od rodzaju orientacji uwagi 
wzrokowej: endogennej lub egzogennej (Goldsmith, Yeari, 2003). 

Wydawać by się mogło, że wyniki przeprowadzonego przez nas badania 
umożliwiają wnioskowanie o charakterze relacji między dwoma systemami 
uwagi wzrokowej. Zadania polegające na określeniu lokalizacji bodźca (wia-
domo co, nie wiadomo gdzie) powodowały mniejsze obciążenie poznawcze niż 
zadania, w których należało określić obiekt przy znanej jego lokacji (wiadomo 
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gdzie, nie wiadomo co). Według Treisman (1999), łatwiej jest odszukać jakiś 
obiekt we wskazanej lokalizacji; lokalizacja przestrzenna jest też według tej 
teorii niezbędna do identyfikacji obiektu. Wyniki naszego eksperymentu stoją 
w sprzeczności z tymi twierdzeniami. W naszym eksperymencie badani lepiej 
wykonywali zadanie, w którym – wiedząc, jakiego obiektu mają szukać – mu-
sieli objąć uwagą większy obszar pola wzrokowego, aby odnaleźć obiekt,  
w porównaniu z zadaniem, w którym znali konkretną lokalizację (czyli małą 
część pola wzrokowego), na której mieli skupiać uwagę w celu poznania, jaki 
obiekt tam się pojawi. Trzeba jednak zaznaczyć, że ze względów metodologicz-
nych wyciąganie wniosków z naszych badań, wskazujących na przykład na 
pierwszeństwo procesów selekcji opartej na obiektach w stosunku do selekcji 
związanej z lokacją, byłoby nieuprawnione. Należy zwrócić uwagę, że w zada-
niach typu wiadomo gdzie, nie wiadomo co (czyli tych, w których wyniki były 
gorsze), proces udzielania odpowiedzi był tak skonstruowany, że w zasadzie 
badani oprócz identyfikacji obiektu musieli także dodatkowo wskazać jego 
lokalizację. Dla przykładu, jeżeli w jakiejś ramie pojawiał się czarny punkt,  
a następnie w tej ramie pojawiał się niebieski kwadrat, zadaniem badanego 
było wskazać, jaka figura pojawiła się w oznaczonym kwadracie. Bodziec doce-
lowy był wyświetlany na ekranie w sąsiedztwie innych figur. Instrukcja wy-
magała wskazania lokalizacji bodźca docelowego, np. że jest on po lewej stro-
nie. Tak więc w przypadku zadań wiadomo gdzie, nie wiadomo co badani do-
konywali w istocie identyfikacji bodźca, ale z konieczności musieli też określić 
jego lokalizację. Rozwiązanie tego problemu, a tym samym usunięcie błędu 
metodologicznego, mogłoby polegać na zastosowaniu w kolejnych badaniach 
procedury pomiaru z wykorzystaniem tzw. home-button (paradygmat Hicka, 
por. Nęcka, 1994). W takim schemacie badawczym osoba badana trzyma palec 
na przycisku wyjściowym (home button), a reaguje poprzez zdjęcie palca z tego 
przycisku i następnie naciśnięcie tego, który odpowiada wybranej reakcji. 
Czas mierzony od pojawienia się bodźca do zdjęcia palca z przycisku wyjścio-
wego jest tzw. czasem decyzji, oddzielonym od czasu reakcji motorycznej. Tak 
zmierzony czas decyzji wydaje się lepszym oszacowaniem trudności w zadaniu 
wiadomo gdzie, nie wiadomo co, ponieważ osoba badana – zdejmując palec  
z przycisku wyjściowego – informuje nas, że już wie „co”, chociaż musi jeszcze 
nacisnąć odpowiedni guzik, aby udowodnić, że się nie myli. Taka modyfikacja 
procedury może wyeliminować dodatkowe niepożądane źródło trudności w za-
daniu wiadomo gdzie, nie wiadomo co, wynikające z faktu, że badany musi 
wprawdzie przede wszystkim zdecydować o obiekcie (odpowiedzieć na pytanie: 
co?), ale nie jest wolny od decyzji dotyczących przestrzennej lokalizacji bodźca. 

Dodajmy, że – jak już wcześniej wspomniano – rodzaj orientacji (egzogen-
ny lub endogenny) może modyfikująco wpływać na rodzaj selekcji (oparty na 
obiektach lub oparty na lokacjach). W naszym eksperymencie wykonanie za-
dania wiadomo gdzie, nie wiadomo co przebiegało w ten sposób, iż najpierw 
uwaga była ukierunkowana egzogennie, by potem uwaga jawna (overt atten-
tion), skoncentrowana na określonej lokacji, mogła „wziąć udział” w identyfi-
kacji obiektu. W przypadku zadania wiadomo co, nie wiadomo gdzie wykona-
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nie angażowało przede wszystkim uwagę niejawną (covert attention), kiero-
waną endogennie. Jednoznacznie wskazuje to, że w kolejnych badaniach, ma-
jących na celu potwierdzenie odrębności systemów „gdzie” i „co” przy użyciu 
zaproponowanego przez nas paradygmatu, należy pamiętać o zastosowaniu 
jednolitych warunków ukierunkowania uwagi we wszystkich przypadkach.  
W przeciwnym razie może być tak, że badania w rzeczywistości wskażą na 
różnorodność procesów uwagi, ale nie na odrębność systemów „gdzie” i „co”, 
lecz na odrębność uwagi jawnej i ukrytej. 

Podsumowując można stwierdzić, że przedstawione badania to udana pró-
ba opracowania narzędzia do badania istnienia systemów uwagi wzrokowej 
związanych z przestrzenią (gdzie) i obiektami (co), wykorzystującego wyłącz-
nie wskaźniki behawioralne. Przeprowadzony eksperyment pozwala na wstęp-
ne potwierdzenie założenia dotyczącego odrębności tych dwóch systemów. Wy-
niki badań pozwalają również na dokonanie niezbędnych poprawek metodolo-
gicznych, których uwzględnienie powinno doprowadzić do uzyskania silniej-
szych dowodów na rzecz koncepcji zakładającej rozdzielność dwóch systemów 
uwagi wzrokowej. 
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