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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych, w których wykorzystano technikę eye 

trackingową w celu analizy procesu odczytywania informacji przedstawionych w postaci infogra-

fik. Badanie przeprowadzono wśród studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Roz-

ważany problem dotyczy możliwości identyfikacji wzorców przetwarzania informacji za pomocą 

techniki śledzenia ruchów gałek ocznych (m.in. analizy ścieżki wzroku badanych) i możliwości 

ich aplikacji w doskonaleniu metod uczenia się wizualnego. 

Słowa kluczowe: wzorce przetwarzania informacji, infografiki, badania edukacyjne, okulografia 

Abstract 

This article presents the results of qualitative research, which used eye tracking technology to 

analyse the process of reading data from infographics. The survey was conducted among students 

of Pedagogical University of Cracow. The problem relates to the ability to identify patterns of 

information processing by means of eye tracking technology (inter alia by analysis of scan path) 

and their application in improving visual learning methods. 

Keywords: patterns of information processing, infographics, educational research, eye tracking 

 

Wstęp 

Rozwój nowych technologii, w szczególności przekaz cyfrowy, przyczynił 

się w dużym stopniu do popularyzacji kultury wizualnej. Przejawia się ona 

w podejmowanych przez ludzi aktywnościach, których istotą jest posługiwanie 
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się przedstawieniami wizualnymi. Dostępność ogromnego zasobu informacyjne-

go w formie wizualnej (piktogramów, infografik czy filmów) wiąże się z potrze-

bą kształcenia i doskonalenia kompetencji związanych m.in. z analizą, interpre-

tacją czy selekcją wartościowych danych. Jak pisze Pater-Ejgierd (2011, s. 9), 

alfabetyzacja wizualna staje się wyzwaniem współczesnej edukacji. 

W procesie przetwarzania informacji wizualnych biorą udział systemy: sen-

soryczny, uwagowy, pamięciowy i decyzyjny (Kosslyn, 2005, s. 333–347). 

W pewnym stopniu można na nie oddziaływać poprzez dobór odpowiednich 

stymulacji, którymi mogą być np. intencjonalnie zaprojektowane treści wizualne 

czy też stosowanie mechanizmów kierowania uwagi, np. poprzez dołączenie 

opisów werbalnych. Opisy zaleceń konstrukcji edukacyjnych treści wielomodal-

nych, które pomagają w odczytywaniu, interpretowaniu i zrozumieniu informa-

cji wizualnych, można znaleźć w wielu publikacjach, w szczególności w książce 

Ursyn (2006) omawiającej najnowsze odkrycia w tym zakresie. Wyniki badań 

pokazują m.in., że opisy tekstowe dołączane do przedstawień wizualnych po-

winny wspomagać organizację procesu ich eksploracji i ukierunkowywać sku-

pienie uwagi na najważniejszych elementach ilustracji oraz wpływać na kolej-

ność ich penetrowania. Należy przy tym nadmienić, że jednoczesna prezentacja 

danych w formie ilustrowanej i tekstowej zastosowana w sposób nieumiejętny 

obciąża poznawczo wizualny kanał przetwarzania informacji (Saeverot, Torger-

sen, 2016, s. 2845–2867). W efekcie konieczne jest minimalizowanie liczby 

czynników rozpraszających uwagę, dystraktorów. To podstawowy warunek, jaki 

powinny spełniać tzw. infografiki, czyli zilustrowane reprezentacje przekazów 

informacyjnych. W tej formie przedstawień wizualnych niewielka ilość tekstu 

i odpowiednio dobrane obrazy mają się przyczyniać do stworzenia prostego 

i czytelnego komunikatu, który może być szybko odczytany i przetworzony 

przez system poznawczy człowieka. Infografiki powinny nie tylko eksponować 

(wyróżniać) treści, które przedstawione w formie tekstowej, mogą zostać łatwo 

przeoczone, ale również – poprzez dołączanie piktogramów, symboli, nieskom-

plikowanych schematów, ilustracji – ułatwiać zrozumienie i zapamiętanie naj-

ważniejszych danych. Właściwie opracowana infografika powinna rozbudzać 

myślenie i ułatwiać proces analizy prezentowanych zagadnień (Leszkowicz, 

2011, s. 47).  

Czynnikiem determinującym zaangażowanie poszczególnych systemów 

poznawczych są cele, dla których opracowana została wizualna postać danych. 

Mają one charakter hierarchiczny, ponieważ wymagają włączenia coraz bar-

dziej złożonych procesów przetwarzania informacji, co przedstawiono na ry-

sunku 1. 
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Rysunek 1. Taksonomiczny podział infograficznych przedstawień wizualnych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rodzaj i cel przedstawień wizualnych może warunkować sposób ich eksplo-

racji, stąd celem podjętych badań jest weryfikacja, w jakim stopniu technika 

śledzenia ruchów gałek ocznych umożliwia wyodrębnienie wzorców przetwa-

rzania informacji podczas zapoznawania się z treścią grafik informacyjnych. 

Możliwość identyfikacji schematów odczytywania przedstawień wizualnych 

oraz odkrycie zależności pomiędzy tymi wzorcami a efektywnością wyodręb-

niania najważniejszych informacji i ich zapamiętywania może pozwolić na do-

skonalenie metod wizualnego uczenia się.  

Metodologia badań i wyniki 

Aparatura i procedura badawcza 

Eksperyment przeprowadzono w ramach pracy dyplomowej Dariusza Bura-

kowskiego, studenta informatyki, w laboratorium Zakładu Badań Edukacyjnych 

i Nowych Mediów (Instytut Informatyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-

wie). Badania opisane w pracy licencjackiej skupiały się wokół odpowiedzi na 
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takie pytania, jak np.: Czy i w jakim stopniu obraz dołączony do tekstu pomaga 

w zapamiętaniu prezentowanych treści? Które elementy infografik są najbardziej 

zauważalne i czy to one mają wpływ na zapamiętanie treści? Odpowiedzi na te 

pytania stanowiły podstawę dla dalszej analizy przedstawionej syntetycznie 

w niniejszym artykule. 

Badanie polegało na zaprezentowaniu grupie badawczej informacji dotyczą-

cych ludzkiego organizmu. Na potrzeby tych badań opracowano 4 infografiki, 

których pierwowzorem była grafika zaczerpnięta z oficjalnej strony Advanced 

Physical Medicine. W badaniu zastosowano okulograf firmy Senso Motoric 

Instruments iViewX™Hi-Speed500/1250 rejestrujący strumień danych z roz-

dzielczością czasową 500 Hz. Każde badanie poprzedzała 9-punktowa kalibracja 

urządzenia oraz walidacja. Do zaplanowania eksperymentu posłużono się pakie-

tem oprogramowania firmy SMI Experiment Suite™360, natomiast analizy da-

nych dokonano z wykorzystaniem aplikacji BeGaze™. 

Uczestnikom badania eye trackingowego przedstawiono infografiki, w któ-

rych za pomocą kolorów, wielkości oraz pogrubień czcionki wyróżnione były 

kluczowe informacje i na których schematy były ściśle związane z opisującym je 

tekstem, a jednocześnie wyszczególniały najbardziej istotne dane. Po zapozna-

niu się z grafiką informacyjną badani rozwiązywali test sprawdzający, czy 

i jakie informacje udało im się zapamiętać. Test składał się z 19 pytań, do każ-

dego pytania dołączone były 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna 

była prawidłowa. Specyfika i szczegółowość pytań miały na celu zmniejszenie 

prawdopodobieństwa tego, że badany posłuży się własną wiedzą, a co za tym 

idzie – umożliwiało zweryfikowanie efektywnego pozyskania informacji z pre-

zentowanych przedstawień wizualnych.  

Uczestnicy badań 

W badaniu wzięły udział 22 osoby, z czego 59% stanowili mężczyźni 

(13 osób), a 41% kobiety (9 osób), jednak w przypadku dwóch badanych (ozna-

czonych identyfikatorami p02 oraz p19) niedostateczna kalibracja urządzenia 

przyczyniła się do podjęcia decyzji o niewłączeniu rezultatów tych responden-

tów do wyników zbiorczych i dalszej analizie poddano dane 20 uczestników 

eksperymentu. Średnia wieku w tej grupie wynosiła 21,4 roku. W badaniu wzięli 

udział studenci z różnych kierunków (ścisłych i humanistycznych).  

Wyniki badań 

Wyniki badań zostały przetworzone i na ich podstawie wygenerowano ani-

macje w postaci ścieżek skanowania (scan path) stworzonych dla każdego bada-

nego, zbiorczych map cieplnych (heat map) oraz filmy przedstawiające prze-

mieszczanie się położenia wzroku badanego za pomocą poruszającego się punktu 

(bee swarm). Na rysunku 2 przedstawiono przykładowy scan path w początko-

wej fazie odczytywania jednej z infografik. 
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Rysunek 2. Infografika prezentowana podczas badań z nałożoną ścieżką wzroku 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Średni czas badania eye trackingowego wynosił ok. 2 minut, a rozpiętość 

czasu analizowania przez uczestników badań prezentowanych infografik wahała 

się od 90 sekund do niemal 4 minut. Zaobserwowano, że wszyscy badani więk-

szość czasu, blisko 71%, poświęcili na teksty umieszczone na infografice. Ko-

lejnym elementem, który najdłużej przyciągał uwagę, były grafiki dołączone do 

tekstów. Wzrok badanych znajdował się tam przez ponad 11% czasu badania. 

Średni wynik testu rozwiązywanego po badaniu wyniósł 12,4 pkt (65,26%). Nie 

stwierdzono istnienia zależności pomiędzy ilością czasu poświęconego na oglą-

danie infografik i wynikiem testu sprawdzającego zapamiętanie podanych na 

nich informacji. 16 badanych (80%) zwracało uwagę na niemal wszystkie grafiki 

dołączone do tekstu.  

Jak wspomniano wcześniej, odpowiedź na pytanie badawcze wymagała 

szczegółowej analizy ścieżek wzroku (statycznych i dynamicznych, przedsta-

wiających punkty, w których znajduje się wzrok badanych), z uwzględnieniem 

takich kryteriów, jak: kolejność oglądania elementów, głębokość poznawczego 

przetwarzania elementów infografik będących źródłem kluczowych danych.  

Dla każdej z badanych osób przeanalizowano szczegółowo ścieżkę sakkad 

i fiksacji. Podczas tej analizy jakościowej rozstrzygano następujące kwestie: 

1. Czy badani oglądają infografiki w sposób linearny – zgodnie z kolejno-

ścią prezentowanych informacji? 

Większość uczestników badań (13 osób) odczytywała informacje przedsta-

wione na infografice w sposób analogiczny do czytania tekstu – linearnie. Co 

interesujące, w tej grupie znaleźli się wszyscy badani, którzy osiągnęli wynik 

testu powyżej średniej (9 osób). 

2. Czy zaobserwowano wzmożoną koncentrację uwagi na kluczowych danych 

(pojęciach, liczbach) przejawiającą się dłuższym czasem fiksacji i rewizytami? 
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Obserwacje ścieżek wzroku pozwoliły zauważyć, iż badani dłużej zatrzymy-

wali wzrok na kluczowych danych i ta tendencja jest szczególnie mocno zauwa-

żalna w przypadku osób, które osiągnęły wysoki wynik w teście sprawdzającym 

ilość zapamiętanych informacji. W tej grupie nie dostrzeżono zwiększonej kon-

centracji uwagi na tekście wyróżnionym kolorem. Cechą charakterystyczną dla 

niemal wszystkich badanych było to, iż kilkakrotnie czytali tekst, natomiast 

rewizyty na obszarach zawierających ilustracje były zdecydowanie mniej liczne. 

Elementem grafik, który najbardziej przyciągał wzrok respondentów, były 

liczby. Interesujące okazało się również to, że 8 spośród 9 osób z najwyższym 

wynikiem z testu także nie oglądało uważnie grafiki – fiksacje miały miejsce 

głównie na liczbach na nich zamieszczonych, a ich oglądnięcie następowało po 

przeczytaniu tekstu (przykładowo, podczas oglądania infografiki przedstawionej 

na rysunku 2 zaledwie 4 osoby spośród 20 przeniosły wzrok na ilustrację kości 

w momencie przeczytania słowa kość). 

Badanie okulograficzne wykazało, że możliwe jest odkrycie tylko na pod-

stawie śledzenia ścieżki wzroku pewnych prawidłowości – schematu przetwa-

rzania informacji. Okazało się, że w przypadku przedstawień wizualnych o cha-

rakterze informacyjnym głównym źródłem informacji dla badanych pozostaje 

tekst. Ilustracje są oglądane pobieżnie i kolejność ich eksploracji zdaje się wska-

zywać na ich drugorzędną rolę w procesie percepcji i zapamiętywania informacji. 

Podsumowanie 

Eye tracking jest techniką badawczą odgrywającą dużą rolę w badaniach nad 

komunikacją wizualną. Badania potwierdziły tezy formułowane przez naukow-

ców (Holsanova, 2012, s. 53), że śledzenie wzroku daje wgląd w alokację uwagi 

wzrokowej oraz dostarcza danych o tym, które elementy przedstawienia wizual-

nego wiążą się z ich głębszym przetwarzaniem, dzięki rejestracji czasu, kolejności 

i dokładności eksplorowania prezentowanego obiektu. Znalezienie prawidłowo-

ści (wzorców) przetwarzania informacji może się przyczynić do opracowania 

wskazówek uzupełniających i weryfikacji istniejących strategii uczenia się wi-

zualnego. Badania pozwalają przypuszczać, że prawidłowości te mogą się odno-

sić nie tylko do stosowania wyróżnień kolorystycznych czy ilustracji (oprawy) 

graficznej, ale także zasad optymalnego eksplorowania treści wizualnych w celu 

lokalizacji najważniejszych elementów informacyjnych i wspomagania ich efek-

tywnego zapamiętywania.  

Dalsze badania powinny dotyczyć infografik, których celem jest nie tylko 

zapamiętanie, ale przede wszystkim zrozumienie przedstawianego zjawiska, 

procesu. Można założyć, że strategie analizy takich przedstawień wizualnych 

będą bardziej zróżnicowane i być może zależne od wiedzy badanych. Warto-

ściowe może się okazać przeprowadzenie badań porównawczych na dwóch 

grupach badanych – ekspertach (osobach o pogłębionej wiedzy w dziedzinach 
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zbliżonych do zagadnień przedstawianych na infografikach objaśniających) 

i nowicjuszach. W tej sytuacji rozróżnienie strategii eksploracji przedstawień 

wizualnych może się przyczynić do sformułowania konkretnych zaleceń np. dla 

osób korzystających z pokazowych metody nauczania. Konieczne będzie rów-

nież przeprowadzenie badań ilościowych pozwalających na analizę statystyczną, 

w szczególności odkrywanie zależności pomiędzy wyodrębnionym schematem 

przetwarzania danych a efektywnością uczenia się.  
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