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Książki, plakaty, bilbordy, strony internetowe czy komórki stanowią sze-

rokie spektrum mediów „wizualnych”, których celem jest przekazywanie 

określonej informacji. 

Badania wizualne wiążą się z poprawą efektywności przekazywania infor-

macji za pomocą komunikatów wizualnych.  W projektowaniu przekazu 

informacji nie powinno zabraknąć badań wizualnych.  Mając za podstawę 

szereg przeprowadzonych eksperymentów, sprawdzających właściwości 

postrzegania, można uniknąć wielu błędów projektowych. Wsparcie  

o badania wizualne w żadnym wypadku nie niweluje atrakcyjności obrazu 

- wręcz przeciwnie może go wzmocnić. 

Historia badań wizualnych sięga już prawie 200 lat.  W tym czasie nie 

tylko techniki druku zmieniały się fundamentalnie, ale również pojawiły 

się nowe media przekazujące informacje wizualne. 

Wiele eksperymentów dotyczących typograficznych aspektów informacji 

ujawnia w jaki sposób ludzkie oko oraz umysł funkcjonują oraz wskazują 

jakie elementy wpływają  na szybsze odczytywanie słów przy projektowa-

niu  np. bloku tekstowego.

  

Jednym z pierwszych zarejestrowanych testów czytelności jest ekspe-

ryment przeprowadzony w roku 1790 przez Anissona. Anisson, który 

był dyrektorem  Imprimerie Nationale, wydrukował 2 próbki tekstu na 

pojedynczych stronach - jeden tekst był złożony czcionką Didot , a dru-

gi Garamondem. Badanie przebiegało w ten sposób, że obserwowano 

obydwa teksty z niewielkiej odległości a następnie oddalano się, aż do 



momentu, gdy teksty stały się nieczytelne. Odkryto, że Garamond był 

czytelny jeszcze parę etapów dalej po tym jak tekst złożony Didot’em był 

już nierozpoznawalny.  

 

W „Raporcie Na Temat Czytelności Druku”, opublikowanym w 1926 roku, 

Pyke wspomina o badaniach, przeprowadzonych w 1825 przez Thomas’a 

Hansard’a i dwa lata później przez Charls’a Babbage. Babbage doszedł do 

wniosku, że łatwość czytania związana jest z odcieniami papieru. Uważał, 

że tekst umieszczony na papierze w odcieniach żółci (odcień bursztyno-

wy) jest mniej męczący dla wzroku podczas czytania.   W „Table of loga-

ritms” zaprezentowane są zasady określone przez Babbage’a do tworze-

nia najlepiej czytelnych form typograficznych.  Babbage przeprowadził 

również serię eksperymentów, by określić czytelność starych i nowych 

krojów pism. Odkrył, że znaki o jednakowej wysokości były lepiej czytelne 

niż znaki z wydłużeniami górnymi i dolnymi.  

Motteroz’s type, Visible Word, Her-
bert Spencer, s. 15

porównanie 5 krójów pism ze względu na wysokość x, Visible Word, 
Herbert Spencer, s. 27



Właściwe naukowe badania nad czytelnością druku zaczęły się w 1878, 

kiedy to profesor Emile Javal z Uniwersytetu Paryskiego usiłował ustalić 

czytelność liter alfabetu na podstawie testu dystansu czytelności i testu 

wizji progresywnej, związanej ze zmniejszaniem ilości światła.  Istot-

nym osiągnięciem  tego profesora były wyniki badań nad ruchami gałek 

ocznych podczas czytania. Oczy podczas czytania nie przesuwają się 

po linii tekstu gładko, tylko skaczą w serii gwałtownych ruchów i pauz, 

podczas których poszczególne słowa (lub grupy słów) są rozpoznawane. 

Ruchy te zostały nazwane przez Javal’a ruchami sakadowanymi (skokowy-

mi). Zalecał zwiększenie kerningu w tekstach stosowanych w książkach i 

periodykach. Javal uważał, że stosowanie czarnych liter powinno zostać 

zakazane. Również jak Babbage nie polecał stosowania papieru o czy-

stej bieli. Javal odkrył, że wiersz, którego dolna część jest zasłonięta jest 

łatwiej odczytać niż ten sam wiersz z przysłoniętą górną częścią liter.  

W badaniach nad czytelnością druku brali udział psychologowie, okuliści, 

naukowcy, ludzie związani z edukacją, co pokazuje jakim szerokim zagad-

nieniem jest czytelność druku.  

 

Visible Word, Herbert Spencer, s. 14

strona z encyklopedi 
w oryginalnej formie 
oraz przeprojekotwana 
przez van den Bergh, 
Visible Word, 
Herbert Spencer, 
s. 32-33



1. Przewaga elementów pionowych 

              f, h, i, j, l, m, n, r, t, u

2. Znak zbudowany z linii krzywych 

             a, c, e, g, o, s

3. Znaki posiadają zarówno elementy pionowe jak i linie krzywe 

             b, d, p, q

4. W znaku występują skośne elementy 

              k, v, w, x, y, z

W 1903 roku kolejny badacz Messmer odkrył, że literami-dominantami, 

które są głównym kluczem do odczytywania wyrazów, to te, których 

elementy wystają ponad wysokość x (wysokość x dla danego kroju pisma 

jest równa wysokości małej litery x; jest to relatywna jednostka miary 

zależna od stopnia kroju pisma). Podczas analizy znaków typograficznych 

wyróżnił on cztery kategorie znaków:  

1. Przewaga elementów pionowych (f, h, i, j, l, m, n, r, t, u)

2. Znak zbudowany z linii krzywych (a, c, e, g, o, s)

3. Znaki posiadają zarówno elementy pionowe jak i linie krzywe 

    (b, d, p, q)

4. W znaku występują skośne elementy (k, v, w, x, y, z) 

 

W trakcie badań odkrył, że wyrazy zbudowane ze znaków z kategorii 

pierwszej (l, m, n, t) oraz wyrazy z złożone głównie ze znaków z kategorii 

drugiej (c, e, s, o) są mniej czytelne niż wyrazy złożone z liter z obu tych 

grup, oraz z grupy trzeciej (b, p, q).

Wstępem do badań jest zawsze dogłębna analiza materiału, który chce 

się badać. Szuka się relacji, powiązań, różnic pomiędzy elementami zbio-

ru, który chcemy poddać testowi. Jest to ważne, ponieważ pozwala nam 

dokładniej określić czego szukamy i jakiego rodzaju wyników oczekujemy.  



Goldscheider i Muller odkryli, że do rozpoznania wyrazu najważniejsza 

jest kombinacja liter. Czytelnik rozpoznaje słowo po ogólnym jego kształ-

cie. Kluczowymi elementami budowy wyrazu są spółgłoski, ponieważ ich 

kształt wykracza po za wysokość x. Natomiast samogłoski, które mieszczą 

się w polu x mają mniejszy wpływ na rozpoznawalność wyrazu.  

Proces czytania wiąże się z tworzeniem pierwotnych postaci – pre-Ge-

stalt, które odgrywają bardzo ważną rolę podczas czytania. Pierwotne 

postacie – „całościowa struktura słowa” obejmuje zarówno zewnętrzną 

konfigurację słowa drukowanego lub inaczej zarys słowa oraz wewnętrz-

ną konfigurację słowa, czyli wewnętrzny wzór zaokrągleń i prostych 

kresek. W sytuacji, gdy dwa słowa mają taki sam kształt zewnętrzny, 

elementem rozróżniającym je jest ich  wewnętrzna struktura.  

 

Seria eksperymentów przeprowadzona przez Cattell’a w 1885 pokazuje, 

że oko ludzkie rozpoznaje z taką samą szybkością wyraz jaki i pojedynczą 

literę. 

Badania tachistoskopowe, przeprowadzone przez Philsbury’ego w 1897 

dowodzą, że wyrazy z błędami  (przekręconymi literami)  są poprawnie 

odczytywane przez osoby badane. Warto jednak zauważyć, że błędy w 

pisowni były rozpoznawane łatwiej, gdy pojawiały się w pierwszej części 

wyrazu, natomiast trudniej, gdy znajdowały się w drugiej części wyrazu. 

Visible Word, ilustracja prezentująca ważnmość ogólnego 
ksztłtu wyrazu oraz jego wewnętrzenej struktury do odczy-
tania znaczenia wyrazów, s. 20

63 różne formy znaków, użytych przez Ovink’a do badań nad 
czytelnością małych liter, Visible Word, Herbert Spencer, s. 
20



 

Metody badań czytelności 

 

W jaki sposób mierzyć czytelność?

(wybrane przykłady)

1. Dystans - Test dystansu czytelności - sprawdzamy w jakiej największej 

odległości rozpoznawany jest obraz

2. Szybkość percepcji - test tachistoskopowy - sprawdzamy w jakim naj-

krótszym czasie rozpoznawany jest obraz

3. Ruchy gałek ocznych - sprawdzamy, na których obszarach tekstu wzrok 

zatrzymuje się najdłużej

4. Widzenie peryferyjne - mierzymy w jakiej odległości od punktu fiksacji 

znak jest nadal postrzegany, jest czytelny

 

Cattell podczas swoich badań utworzył listę liter: od najlepiej do najtrud-

niej rozpoznawalnych:

d k m q h b p w u l j t v z r o f n a x y 
e i g c s

Odkrył, że bardzo trudnymi do rozróżnienia literami są:

scg  x oraz że litery f i j l t są często ze sobą mylone.  

 

Kolejny badacz Tinker w 1928 roku również zajmował się badaniem czy-

telności pojedynczych liter (małych) i podzielił je na 3 grupy:

 

1.  Wysoka czytelność 

 d, m , p , q, w 
2. Średnia  czytelność 

 j, r, v, x, y
3. Niska czytelność 

 c, e, i, n, l

W badaniach nad wersalikami doszedł do podobnych wniosków co jego 

poprzednicy. A i L należały do grupy, którą charakteryzowała wysoka czy-

telność, natomiast B, G, Q były często mylone z innymi literami:

B z R
G z C, O
Q z O
 



Roethlein w 1912 roku stosując test dystansu czytelności ułożyła również 

listę liter, tym razem wersalików  wg ich czytelności:

W M L J I A T C V Q P D O Y U F H X G 

N Z K E R B S. 

Natomiast Luckiesh ustalił taką samą listę, ale dla liter bezszeryfowych:

A I J L T M W V X C U K O Q F P Y D Z 
E N R S G H B 
 

Jak widać na powyższym przykładzie również rodzaj zastosowanego kroju 

pisma ma wpływ na czytelność.

Z biegiem czasu ilość rodzajów krojów pism zwiększała się w związku  

z czym w kolejnych badaniach zaczęto badać różnice w czytelności po-

między nimi. Prince dowiódł, że różnice te zmniejszają się lub zwiększają 

w zależności od wielkości liter. 

 

W kolejnych badaniach ustalono, że tekst złożony z dużych liter jest o 

wiele wolniej czytany. Taki tekst zajmuje około 40-50% więcej przestrzeni 

niż tekst złożony małymi literami. 

Badania ruchów gałek ocznych wykazały, że czytając tekst złożony z 

wersalików występuje dużo większa liczba pauz. W związku z tym, że taki 

tekst zajmuje dużo większy obszar liczba słów postrzeganych podczas 

każdej fiksacji jest dużo mniejsza. Z drugiej strony van den Berg „broni” 

składanie tekstu wersalikami ponieważ w ten sposób złożony tekst jest 

ilustracja prezentująca stosunek wielkości małych i du-
żych liter, Visible Word, Herbert Spencer, s. 30



czytelny nawet przy bardzo małej punktacji. 

Badania typograficzne nie ograniczały się tylko do czytelności, ale poru-

szały również kwestie związane ze skojarzeniami jakie poszczególne typy 

krojów pism wywołują. Badano tzw. „wartość atmosfery”. W 1938 Ovink 

przeprowadził serię testów, w których do określonych krojów pism było 

przypisywane literackie określenie:

1. Siła, moc

2. Ekonomia, trzeźwość

3. Luksus, wyrafinowanie

4. Godność, oznaka zaszczytu, wysokiej rangi

5. Precyzja, finezja

6. Higiena, czystość

7. Solidność, wiarygodność

8. Ciepło, komfort
 

Z tego badania Ovink doszedł do wniosku, że „wartość atmosfery” krojów 

pism nie musi być określana przez 8 grup pojęć, lecz wystarczą trzy: 

1. Luksus, wyrafinowanie

2. Ekonomia, precyzja

3. Siła 

Oprócz wartości związanych z czytelnością, równie ważny jest zakres 

skojarzeń jakie budzą określone style pism. Jest to ważne dla osób zajmu-

jących się reklamą jak i projektowaniem elementów systemu nawigacji. 

Reklama drogich perfum, w której słowa są napisane napisane „ciężkimi” 

pogrubionymi literami może być mniej wiarygodna. A kiedy na lotnisku 

szukamy tablicy informującej nas gdzie znajduje się punkt odprawy cel-

nej, z pewnością nie będziemy zwracać uwagę na napisy złożone wystyli-

zowany krój pisma. 

 



Wracając do aspektów związanych z percepcją, kolejnymi czynnikami, 

które wpływają na czytelność jest: wielkość, długość wiersza i interlinia. 

W kolejnych badaniach były podejmowane próby ustalenia optymalnych 

wartości tych czynników. I tak wielkość liter w tekście ciągłym powinna  

wynosić od 9 do 12 punktów. Poniżej i powyżej tych wartości czytelność 

spada. Optymalna długość wiersza powinna zawierać 12 słów lub od 60 

do 70 znaków. Tinker w swoich badaniach dostrzegł, że przy punktacji 

8 i 10 , gdy wartość interlinii wynosi 2 pkt czytelność jest taka sama. 

Interlinia nie powinna być zbyt duża czego dowiódł Burt. Przy 8, 9 i 10 

punktach i wartości interlinii 4 Times New Roman był o wiele trudniej 

czytelny, niż gdy ta wartość wynosiła 1 czy 2. Te parametry są również 

uzależnione od tego w jakiej sytuacji czytany jest tekst. Inaczej będziemy 

dobierać interlinię w zależności od tego czy projektujemy książkę, broszu-

rę, plakat czy bilbord. Ważnym czynnikiem jest dystans pomiędzy czytel-

nikiem a płaszczyzną z tekstem i to on głównie wpływa na te parametry. 

 

krój pisma zaprojektowany przez Andrew Tuer w którym dla oszczęd-
ności miejsca zadruku nie zastosowano żadnej iterlinii (po prawej), ten 
sam tekst z interlinią po lewej, Visible Word, Herbert Spencer, s. 20



analiza badawcza - ten sam tekst prezentowany jest układzie równoległym 
do czytelnika, w układzie w którym tekst nachylony jest pod kątem 135 
stopni do podłoża oraz zniekształcony pod wpływem zgięcia strony

Visible Word, krój pisma zaprojektowany przez Andrew Tuer w którym dla 
oszczędności miejsca zadruku nie zastosowano żadnej iterlinii (po prawej), 
ten sam tekst z interlinią po lewej, Visible Word, Herbert Spencer, s.46-49 



Badania wizualne oraz optymalizacja tekstu do jak najdogodniejszych wa-

runków dla czytelnika jest bardzo ważnym elementem procesu projekto-

wego. Wcześniejsze doświadczenia badawcze stanowią podstawę współ-

czesnej nauki o typografii. Wątpliwość, ciekawość badacza najpierw była 

pytaniem, później hipotezą aż po wielu zmaganiach eksperymentalnych 

stała się wyznacznikiem dla wielu projektantów. W podręcznikach o 

typografii nie wspomina się w jaki sposób wiadomo, że taka interlinia, 

ten krój pisma taka długość wiersza zapewni nam maksymalną czytel-

ność. Ale warto pamiętać, że podwaliną tych prac są wieloletnie badania. 

Rozwój nowych mediów i technologii przekazywania informacji tworze 

nowe obszary badawcze związane z optymalizacją stron internetowych i 

szeroko rozumiana interakcją. Wzornictwo jest tą dziedziną, która może 

zmierzyć się z tymi wyzwaniami. 

 
Typografia, Gavin Ambrose, Paul Harris, s. 146


