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Badania wizualne pozwalają zrozumieć proces postrzegania 
oraz obserwować jakie czynniki wpływają na postrzeganie 
obrazu.

Czynniki wpływające na postrzeganie obrazu to:

• Ruchy oczu 

• Oświetlenie

• Kontrast 

• Kąt patrzenia

• Odległość od obrazu



TEST TACHISTOSKOPOWY

Test tachistoskopowy umożliwia eksponowanie osobom badanym 

obrazów, znaków, słów i innych materiałów wizualnych  

w ściśle określonym czasie (od kilku tysięcznych części sekundy  do 1 

sekundy). W badaniach psychologicznych tą metodę stosuje się głównie 

w eksperymentach nad pamięcią, uwagą i spostrzegawczością.

Test ten używany jest do badań:

•  błędów spostrzegania, 

•  widzenia obwodowego, 

•  zakresu uwagi 

•  wpływu na widzenie wielkości, kształtu, światła, smug  

    i innych czynników zewnętrznych

• szczegółów, które ułatwiają rozpoznanie całego obrazu

Test umożliwia ustalenie hierarchii czytelności elementów badanego 

obrazu. Przy jego pomocy określamy kolejność odczytywania 

poszczególnych elementów obrazu przez osoby badane. Test głównie jest 

wykorzystywany przy testowaniu opakowań. Pozwala on weryfikować 

czytelność  i logiczną strukturę informacji oraz formułować wytyczne 

projektowe.



TEST DYSTANSU CZYTELNOŚCI 
Test dystansu czytelności polega na zmianie odległości między 

obserwatorem a przedmiotem badanym. Stosowany jest w badaniu 

czynników typograficznych i czytelności.

W eksperymentach dotyczących czytelności krojów pisma odległość 

wprowadza nową zmienną - wielkość. 

Badanie to wykazuje jak zmiana wielkości wpływa 
na kontrast jasności oraz postrzeganie szczegółów kroju 
pisma. 

W trakcie przeprowadzania eksperymentu osoba badana obserwuje 

obraz z różnych odległości (od największej) i notuje obraz, który widzi. 

Odległości te określone są za pomocą skali logarytmicznej. Przy większej 

odległości zmiany w postrzeganiu obrazu są znaczne nawet przy minimal-

nej zmianie dystansu. Przy mniejszych odległościach, tak dużych zmian 

się nie obserwuje dlatego dystanse pomiędzy kolejnymi etapami mogą 

się zwiększać. 

Przy pomocy tej metody badacz jest w stanie określić hierarchię 

czytelności elementów obserwowanego obrazu, jak również   

obserwować w jaki sposób odległość wpływa na czytelność 

poszczególnych elementów obrazu. 

Wyniki testu dystansu czytelności są istotne przy projektowaniu 

informacji kierunkowych, które stanowią element orientacji 

w przestrzeniach publicznych i powinny być czytelne z określonej 

odległości.



TEST POGŁĘBIONEJ ANALIZY WIZUALNEJ

Jest to badanie sprawdzające w jaki sposób zmiana ostrości wpływa na 

postrzeganie obrazu. W tym teście stosuje się  filtr, który pozwala prezen-

tować obraz w różnych stopniach zamglenia – od maksymalnego aż do 

momentu uzyskania całkowitej ostrości. Tutaj również stosuje się skalę 

logarytmiczną z podobnych względów jak przy teście dystansu odległości. 

Rozmycie obrazu pozwala obserwować:

• w jaki sposób postrzegany jest ogólny kształt obrazu

• które elementy kompozycji łączą się razem wizualnie - postrzegane są 

jako jeden obiekt

• relacje tło - obiekt .

Test ten również umożliwia określenie hierarchii czytelności elementów 

podobnie jak w pozostałych testach.



TEST WIZJI PROGRESYWNEJ

Podczas tego testu obraz jest pokazywany w sytuacji, gdy stopniowo 

zwiększana jest ilość światła. Kolejne stopnie badania są określane 

zgodnie ze skalą logarytmiczną. Metoda ta pozwala sprawdzać w jaki 

sposób warunki zmiennego oświetlenia wpływają na postrzegany obraz, 

zastosowane kontrasty, kształty. W wyniku zastosowania tego testu, 

można określić hierarchię czytelności elementów obrazu. 



TEST POCHYLENIE

Test ten pozwala obserwować w jaki sposób kąt nachylenia wpływa na 

postrzeganie obrazu - w jaki sposób deformowany jest kształt i jak zmienia 

się czytelność. Osobom badanym przedstawiany jest obraz po różnymi 

kątami nachylenia od 0 do 360 stopni. W trakcie badania osoby rysują 

widziany obraz. Następnie analizowane jest po jakim kątem kształt, litera, 

wyraz staje się czytelny. Pozwala to na porównywanie krojów pism, 

ze względu na tą zmienną. W przestrzeni ulicy rzadko mamy możliwość 

obserwowania znaków, szyldów na wprost. Dlatego projekty elementów 

wizualnych przestrzeni  miejskiej muszą uwzględniać ten aspekt.



Każdy z wyżej wymienionych testów jest etapowy. Osoby badane 

oglądają obraz, który został specjalnie zmodyfikowany. 

Pomiędzy obrazem a obserwatorem zostały „postawione prze-
szkody” a w każdym kolejnym etapie jest zmniejszana ich inten-
sywność. 
Następnie badacz obserwuje, w którym momencie dana przeszkoda już 

nie wpływa na czytelność. 

W każdym z tych testów pomiar może przybrać następującą postać:

- osoby badane rysują dokładnie to co widzą

- osoby badane zaznaczają obszar, w którym coś dostrzegli

- w testach typograficznych osoby notują dostrzeżone litery, wyrazy.



Wynikiem opisanych powyżej testów są dane pozwalające  
na określenie hierarchii odczytywanych elementów. 

Każdy test uwzględnia inną cechę lub grupę cech, dlatego nie można ich

ze sobą bezpośrednio porównać. Zestawienie wyników wszystkich

testów dla jednego obrazu pozwoli przeanalizować rodzaj czynników

wpływających na zmianę jego czytelności.



BADANIE PRZY UŻYCIU PERYMETRU

perymetr - aparat używany przez okulistów do badania pola widzenia.

badanie - Osoba badana skupia wzrok w jednym punkcie. Granice  widzenia 

obwodowego ustala się poprzez wyświetlanie i odnotowywanie bodźców, które 

zostały dostrzeżone przez badanego. 

Widzenie obwodowe odgrywa w procesie czytania ważną rolę: 

• ułatwia orientację, tworzenie pierwotnych postaci  (pre-Gestalts)

• pomaga w tworzeniu „atmosfery czytania” - umiejscowienie w danej sytuacji,  

   nawiązaniu kontaktu z typografią, marginesami, otoczeniem.

 

By móc stosować tą metodę, należy przystosować ją do sytuacji zbliżonej do 

warunków czytania. Badanie przeprowadzone przez  Kortego uwzględnia ten 

warunek. Przebiegało ono  w następujący sposób:

• przygotowano tablicę z zaznaczonym punktem fiksacji

• do tablicy przyczepiona jest prowadnica z wyrazami

• odległość czytania wynosiła 30 cm

• prezentowane litery miały wysokość 2 mm

• wyrazy  miały od 2 do 8 liter

• zastosowano wyrazy sensowne i bezsensowne 

• zastosowano skalę (milimetry) do zapisywania odległości od punktu fiksacji

• zapisywano odległość od punktu fiksacji przy której rozpoznawano wyrazy 

i litery

 

Wnioski z badania: pojedyncze litery można rozpoznawać z większej odległości 

od punktu fiksacji niż te same litery połączone w grupy. Jest to spowodowane 

maskowaniem, zakłóceniami między symbolami, które są spostrzegane w różny 

sposób w polu obwodowym.

 



BADANIE PRZY UŻYCIU HAPLOSKOPU

Haploskop jest to aparat do badania rywalizacji obojga oczu 

lub „przewagi” jednego oka. 

Składa się ze stereoskopu, w którym umieszczone są dwa obrazy. 

Przy pomocy tego testu można porównywać dwa różne obrazy, dwa kroje 

pism. W trakcie badania każde oko widzi inny obraz.  

Istotą tego badania jest zjawisko rywalizacji siatkówkowej 
polegające na naprzemiennym pojawianiu się badanych obrazów 
w polu widzenia. Badany notuje czas widzenia obrazów 
dla prawego i lewego oka. Analiza danych pozwala stwierdzić który 
obraz był widziany częściej. Możemy przypuszczać, że ten obraz, 
który będzie częściej widziany bardziej przyciąga uwagę, 
jest dominujący, łatwiejszy do postrzegania. 

W trakcie testu osoba badana musi wpatrywać się w określony punkt 

fiksacji. Następnie sygnalizuje, w których momentach dostrzega obraz i 

którym okiem. 

W eksperymentach stosuje się różne sposoby pomiaru. Od wypowiadania 

słów przez osobę badaną (przy eksperymencie typograficznym) poprzez 

specjalnie zaprojektowane przyciski dla prawej i lewej ręki, których 

naciskanie zapisuje momenty (czas), obserwowania raz jednego raz  

drugiego obrazu. 


