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PSYCHOLOGICZNE DETERMINANTY ZACHOWAŃ KIEROWCY  

W BADANIACH EKSPERYMENTALNEGO OZNAKOWANIA DROGOWEGO  

 

Referat dotyczy zagadnień testowania i analizy wpływu oznakowania na zachowanie kierowców i warunków ruchu, co  

stanowi przedmiot eksperymentalnych analiz od wielu lat. Najczęstsze analizy dotyczą środowiska okołodrogowego oraz 

aspektów widoczności i adekwatnego przekazu znaku. W referacie zostały przedstawione aspekty psychologiczne, które mogą 

być podstawą do opracowania wytycznych do oceny komunikatywności znaków drogowych i jej wpływu na zmiany zachowań 

kierujących w obszarze oddziaływania znaku. Omówiono zarówno cechy jednostki mające znaczenie w odbiorze rzeczywistości 

okołodrogowej, jak i cechy środowiska związane z tymi aspektami.  

 

WSTĘP 

Oznakowanie drogowe jest jednym z ważniejszych elementów 
składowych infrastruktury drogowej, który ma wpływ na bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu. Oddziałuje zarówno na prędkość pojaz-
dów, płynność ruchu, jak i sposób zachowania kierowców. Dostar-
cza odpowiednich wskazówek oraz ostrzega użytkowników dróg o 
występujących utrudnieniach i potencjalnych zagrożeniach. Znaki 
przekazują uczestnikom ruchu pewną zakodowaną informację, do 
odbioru której konieczna jest odpowiednia wiedza, umożliwiająca jej 
poprawne rozkodowanie i podjęcie właściwych decyzji wynikających 
z komunikatu. Im bardziej oznakowanie jest czytelne i jednoznacz-
ne, tym szybciej i z większą łatwością kierujący pojazdem jest w 
stanie podjąć odpowiednie działania. 

Znaczenie w odbiorze rzeczywistości okołodrogowej mają za-
równo cechy jednostki (uwaga percepcja, pamięć i przyswajanie 
nowych informacji) oraz cechy środowiska (w tym rodzaj środowiska 
oraz otaczająca rzeczywistość). Poniżej zostały przedstawione 
aspekty psychologiczne, które mogą być wsparciem przy opraco-
wywaniu wytycznych do oceny zarówno komunikatywności znaków 
drogowych, jak i oceny jej wpływu na zmiany zachowań kierujących 
w obszarze oddziaływania znaku.  

Referat jest częścią projektu RID-4F „Oznakowanie ekspery-
mentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu”, podjętego 
w ramach wspólnego przedsięwzięcia przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad.  

1. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PERCEPCJI 
ŚRODOWISKA DROGOWEGO 

Prowadzenie pojazdu jest złożoną czynnością, na którą ma 
wpływ wiele czynników. Zależy ono nie tylko od umiejętności kie-
rowcy, jego motywacji i zdolności do oceny ryzyka, ale także od 
otoczenia, ukształtowania geometrycznego, czy rozmieszczenia 
elementów wyposażenia (w tym szczególnie oznakowania drogo-
wego). Dotychczasowe badania dotyczące psychofizycznych cech 
kierowców, wykorzystujące nowoczesną technikę pomiarową przy-
noszą szereg spostrzeżeń i wniosków mogących znaleźć implemen-
tację na etapie budowy drogi. Poniżej przedstawiono te aspekty z 

punktu widzenia psychologii zachowania jednostki, ale także proce-
sów składających się na to zachowanie. 

1.1. Cechy jednostki mające znaczenie w odbiorze 
rzeczywistości okołodrogowej 

Jedną z ważniejszych funkcji poznawczych umożliwiającą bez-
pieczne prowadzenie pojazdu jest uwaga. Pojęcie uwagi odnosi się 
do określenia wielu procesów poznawczych odpowiedzialnych 
przede wszystkim za: 
– utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percep-

cji lub innych zachowań; podtrzymywanie stanu oczekiwania na 
pojawienie się pewnych bodźców,  

– wyodrębnianie istotnych elementów z pola percepcyjnego (np. 
wzrokowego, słuchowego) i tłumienie (eliminowanie) elementów 
nieistotnych (koncentracja uwagi),  

– odpowiednio zorganizowany przebieg danej czynności psy-
chicznej, dbanie o to, aby uboczne procesy go nie zakłócały, 

– zdolność zaangażowania się w analizę danego bodźca i umie-
jętność oderwania się od tego bodźca i skupienie się na innym 
bodźcu [19].  
Mechanizm uwagi rozumiany jest tu jako system przetwarzania 

informacji, którego zadaniem jest selekcja informacji sensorycznych, 
wybór właściwych reakcji motorycznych oraz sprawowanie kontroli 
nad ich wykonaniem. Człowiek nie jest w stanie przyswoić wszyst-
kich informacji, jakie docierają w danym momencie, dlatego docho-
dzi do redukcji ich nadmiaru. Spostrzegana jest tylko część bodź-
ców docierających do narządów zmysłowych, tak, aby mogło dojść 
do aktywacji odpowiednich informacji ze struktur pamięciowych 
i uruchomienia dalszych procesów umożliwiających adekwatną, 
w danym momencie, reakcję. W psychologii wyróżnia się następu-
jące aspekty funkcjonowania uwagi: selekcja źródła informacji, 
zdolność do przeszukiwania pola percepcji, czujność (przedłużona 
koncentracja), podzielność, przerzutność [23]. Wszystkie one pełnią 
niebagatelną rolę w procesie prowadzenia pojazdu, między innymi 
umożliwiając nadawanie charakteru priorytetowości napływającym 
informacjom.  

Kolejną ważną funkcją psychiczną biorącą udział 
w przetwarzaniu informacji są procesy percepcyjne. Znaczna więk-
szość informacji trafia do kierowcy za pośrednictwem funkcji wzro-
kowych i zaawansowanych procesów percepcji. To, co człowiek 
widzi nie jest tylko biernym odbiorem wrażeń ze środowiska ze-
wnętrznego, ale efektem aktywnej interpretacji bodźców, do której 
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wykorzystywane są wskazówki kontekstualne, nastawienie i wcze-
śniej nabyta wiedza [23]. Wrażenia wzrokowe dostarczają kierowcy 
informacji o sytuacji na drodze i o pozycji pojazdu. Należy zwrócić 
uwagę, że mimo, iż oznakowanie drogowe to w większości znaki 
statyczne, mamy do czynienia z percepcją dynamiczną – podczas 
jazdy znaki odbierane są w ruchu.  

Percepcja otoczenia człowieka bazuje na dwóch rodzajach wi-
dzenia: widzeniu centralnym i widzeniu obwodowym (peryferyjnym). 
Pierwszy aspekt odnosi się do pola widzenia oka, a zatem wycinka 
otoczenia widzianego przez nieporuszające się oko przy ustalonej 
pozycji głowy. Całkowite pole widzenia człowieka wynosi około 1200 
w płaszczyźnie pionowej i 2000 w płaszczyźnie poziomej (przy 
nałożeniu pól obu oczu) [39]. Wartość kąta widzenia (pole widzenia 
wyrażone liczbowo) oka zależy od intensywności oświetlenia, roz-
miaru i koloru obserwowanego przedmiotu. Widzenie peryferyjne 
z kolei odpowiada za orientację przestrzenną w otoczeniu i służy, 
między innymi, wykrywaniu zagrożenia. Badania eksperymentalne 
przeprowadzone w warunkach symulacyjnych wskazują na silną 
zależność między porą dnia a czasem reakcji kierowców oraz liczbą 
popełnianych błędów w wykrywaniu obiektów znajdujących się 
w polu widzenia peryferycznego, takich jak znaki drogowe [1; 34]. 
Obraz peryferyjny charakteryzuje się mniejszą rozdzielczością, 
słabszym widzeniem szczegółów, kształtów i kolorów, co wynika 
z mniejszego zagęszczenia stożków w siatkówce oka poza dołkiem 
centralnym. Powyższe dane dotyczą warunków dziennych (fotopo-
wych), procesy poznawcze w warunkach mezopowych (nocnych) 
uważa się za mniej przewidywalne i mniej stabilne. W warunkach 
zmierzchowych następuje pogorszenie systemu centralnego opar-
tego na czopkach, ich rolę przejmują pręciki (tym bardziej, im słab-
sze jest oświetlenie). Dzięki ruchom oczu wzrasta wtedy w widzeniu 
udział okolic peryferycznych. W sytuacji zmniejszonej jasności 
otoczenia słabnie działanie mechanizmu detekcyjnego. Uwaga jest 
przyciągana odruchowo w oparciu o system orientacyjny. W tym 
oświetleniu następuje pogorszenie się spostrzegania obiektów 
i bodźców, ze względu na zmniejszenie się kontrastu. W takich 
warunkach oświetleniowych jeśli kierowca przeniesie wzrok na 
odpowiedni obiekt (znak drogowy, pieszego na poboczu) może go 
po prostu „widzieć, a nie zobaczyć” [34].  

Poruszono tu kolejny aspekt istotny z punku widzenia bezpie-
czeństwa uczestników dróg, a zatem widzenie/spostrzeganie kon-
trastu. Wrażliwość na kontrast daje informację o zdolności układu 
wzrokowego do odróżniania widzianego obiektu od tła. Badacze 
określają również tzw. kontrast progowy, określający najmniejszą 
wartość ilości światła odbitego od dwóch znajdujących się obok 
powierzchni, konieczną do ich wyodrębnienia [14]. Podczas prowa-
dzenia pojazdu istotne elementy pola widzenia są rozpoznawane 
poprzez różnice nie tylko w kontraście, ale i w kolorze. Przy oświe-
tleniu dziennym, gdzie możliwe jest spostrzeganie barwne, obiekty 
charakteryzują się wystarczającym kontrastem aby mogły być ob-
serwowane i rozpoznawane przez układ centralny. W warunkach 
ograniczonego oświetlenia, gdy widzenie barw jest słabe, głównie 
dominuje kontrast. W ciągu jazdy w warunkach zmierzchowych, 
informacje napływające do zmysłu wzroku są zredukowane, widze-
nie staje się gorsze, a człowiek postrzega świat wyłącznie w odcie-
niach niebiesko-szarych. Podczas widzenia nocnego, przy znikomej 
ilości światła kierowca widzi świat całkowicie pozbawiony barw, 
rozróżnia jedynie stopnie jasności otoczenia. W tych warunkach 
znacząco zmniejsza się również możliwość rozpoznawania szcze-
gółów obrazu [25]. 

Poza spostrzeganiem, widzeniem oraz rozpoznawaniem sa-
mego komunikatu ważne jest także jego zrozumienie, umożliwiające 
właściwą reakcję. Rozumienie ważnych dla bezpieczeństwa infor-
macji i przewidywanie rozwoju sytuacji drogowej związane są z 

funkcjonowaniem pamięci roboczej i mogą być zakłócone przez 
aspekty treściowe. Istotnym czynnikiem w tym kontekście jest roz-
piętość pamięci. Pojemność pamięci krótkotrwałej jest ograniczona. 
Możemy w niej utrzymywać jednocześnie siedem prostych jedno-
stek informacji. Przez jednostkę rozumie się informację w postaci 
np. słowa, cyfry, litery lub figury geometrycznej. Na podstawie ba-
dań Millera [20] powstała podstawowa zasada dotycząca pojemno-
ści pamięci. Wynosi ona 7±2 elementy. W sytuacjach trudnych, 
złożonych lub nowych liczba ta może zmniejszyć się o 1-2 jednostki, 
w znanych i przewidywalnych może wzrosnąć tę samą wartość [20].  
Jeśli przejście informacji do dalszych faz przetwarzania nie jest 
niczym zakłócone trwa około 5 sekund. W sytuacjach wieloaspek-
towych czas ten wydłuża się nawet dwukrotnie do 10 sekund [22]. 
Informacja ta jest niezwykle istotna w kwestii opracowywania komu-
nikatów, prezentowanych na znaku, zarówno pod względem ich 
ilości, jak i złożoności. 
Specyfikę działania pamięci w warunkach drogowych pokazują 
dane empiryczne. Kierowca jest w stanie zapamiętać średnio ok. 
20% znaków, jakie spostrzega na drodze [7]. Badania potwierdzają 
zależność między ilością przypomnianych sobie znaków a dystan-
sem, jaki kierowca przejechał oraz znajomością drogi, po której 
jedzie [32]. Rejestracja i zapamiętywanie znaku są związane 
z wiekiem kierowcy i doświadczeniem. Lepsze rezultaty zauważa 
się u kierowców młodszych oraz u kierowców z mniejszym do-
świadczeniem  [21].  Warto dodać, że dużą rolę w procesie zapa-
miętywania i na sam ten proces wywierają procesy automatyzowa-
nia czynności powtarzanych.  

Kolejnym istotnym elementem, od którego zależy bezpieczeń-
stwo użytkowników dróg, a który powinien znaleźć swoje odzwier-
ciedlenie w aspekcie opracowywania oznakowania eksperymental-
nego jest szybkość i adekwatność reakcji na bodźce. Czas reakcji 
charakteryzuje kierowcę pod względem możliwości jak najwcze-
śniejszego podjęcia działań zapobiegawczych podczas sytuacji 
przedwypadkowej. Na czas reakcji kierowcy wpływają takie czynniki 
jak: koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność układu nerwowe-
go, aktualny stan psychofizyczny, w tym zmęczenie, cechy osobowe 
kierowcy (np. wiek), specyfika danej sytuacji drogowej, np. koniecz-
ność przeniesienia wzroku w trakcie spostrzegania przeszkody; 
warunki jazdy nocnej (w tym możliwość olśnienia i kontrast obiektu 
w stosunku do tła) oraz warunki biometeorologiczne [37]. W oparciu 
o wyniki badań eksperymentalnych, dotyczących czasów reakcji 
kierowców przyjmuje się, że przeciętny czas reakcji kierowcy na 
niespodziewane pojawienie się przeszkody lub obiektu na drodze 
mieści się w granicach od 0,7 - 1,0 s. Istnieje możliwość skrócenia 
tego czasu do około 0,3 s. przy zachowaniu stałości czasu reakcji. 
Jednak takie czasy reakcji zauważalne są jedynie u osób o szcze-
gólnych predyspozycjach psychicznych, wypoczętych i skoncentro-
wanych. Dla 85-95% populacji przeciętne wartości czasu reakcji 
mieszczą się w przedziałach: 0,7 – 0,9 s na prosty sygnał, 1,0 – 1,2 
s na oczekiwany sygnał, 1,3 – 1,5 s na niespodziewaną sytuacje 
[37]. Niewłaściwie dobrane oznakowanie drogowe, zbyt skompliko-
wane i mało czytelne może spowodować wydłużenie się czasu 
reakcji kierowcy i w znaczący sposób zwiększyć ryzyko wypadku. 

1.2. Cechy środowiska mające wpływ na odbiór 
rzeczywistości okołodrogowej 

Poza cechami jednostki mającymi istotny wpływ na odbiór ota-
czającej rzeczywistości, w analizach planowania oznakowania 
należy uwzględnić czynniki leżące poza jednostką, a wymagające 
od niej samej zaangażowania poznawczego. Badania dowodzą, że, 
jakikolwiek czynnik zewnętrzny, rozpraszający uwagę i powodujący 
odwrócenie wzroku kierowcy od jezdni na dłużej niż dwie sekundy 
znacząco zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku [15]. 
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Takim czynnikiem może być także znak drogowy, wymagający 
dużego zaangażowania poznawczego. Rozproszenie uwagi, powo-
dujące dekoncentrację kierowcy, mogącą prowadzić do kolizji czy 
wypadku drogowego może być spowodowane zarówno treścią 
znaku, jego formą, jak i ilością informacji zawartą na znaku. Im 
większa ilość treści, tym bardziej znak przyciąga uwagę wzrokową 
kierowcy, co powoduje mniejszą koncentrację na sytuacji drogowej i 
zmniejszenie prędkości [13; 43]. Eksperymentalne oznakowanie 
drogowe zawierające 7 słów może spowodować 2-krotnie większe 
zmniejszenie prędkości niż znaki z 6 wyrazami [29]. Ponadto, jak 
dowodzą badania, po ekspozycji znaku zawierającego 8 lub więcej 
słów, u kierowcy jadącego z prędkością 50 mph, następuje znaczne 
pogorszenie wykonania zadania w zakresie utrzymywania się 
w pasie ruchu [30]. Zbyt duża ilość treści na znakach hamuje zdol-
ność kierowcy do przewidywania nieprzewidzialnych zagrożeń 
występujących na drodze. Dzieje się tak bez względu na doświad-
czenie w prowadzeniu pojazdu i rodzaj przeszkody (statyczna vs. 
dynamiczna) [9]. 

Czas zauważenia i rozpoznania znaku oraz odległość, która 
umożliwia zrozumienie jego treści, poza aspektami wynikającymi 
z ograniczeń lub zdolności jednostki związanych ze wzrokiem, 
zależy od wielkości znaku i prędkości, z jaką kierowca prowadzi 
pojazd. W kontekście rozpoznawania znaku można wyróżnić 4 
etapy:  spostrzeżenie obiektu, który może być znakiem drogowym, 
rozpoznanie jego barwy, rozpoznanie kształtu, zinterpretowanie 
jego treści i rozpoznanie szczegółów – litery, cyfry [11; 33]. Żeby 
człowiek mógł dostrzec szczegóły musi istnieć kontrast między 
znakiem a tłem. Wagę widzenia kontrastu podkreślano już w po-
przednim podrozdziale, w tym przypadku aspekt ten powinien sta-
nowić odzwierciedlenie predyspozycji jednostki. W przypadku wi-
dzenia centralnego kontrast pomiędzy obiektem a tłem powinien 
wynosić minimalnie 1:3. Jeśli weźmie się pod uwagę kontrast 
w obszarach peryferyjnych powinien on wynosić aż 1:10, aby obiekt 
(w tym przypadku znak drogowy) był dostrzegalny [28]. Osłabienie 
spostrzegania kontrastu (szczególnie w sytuacji zmniejszonej ja-
sności pola widzenia) utrudnia prawidłowe rozpoznawanie obiektów 
[11]. Aspekty te wskazują na konieczność dostosowania oznakowa-
nia do możliwości percepcyjnych jednostki, a zastosowanie odpo-
wiedniego kontrastu ułatwiającego wyróżnienie przekazu demon-
strowanego na znaku stanowi nieodzowny element wpływający na 
bezpieczeństwo.  

Co za tym idzie, kolejnym zagadnieniem istotnym w ocenie od-
działywania oznakowania drogowego na percepcję kierowcy jest 
barwa znaku. Aby znak był dostosowany do możliwości percepcyj-
nych kierowców należy zadbać o odpowiednią widoczność szczegó-
łów. W tym kontekście ważne jest zastosowanie materiałów wspo-
magających możliwości człowieka, ale także zastosowanie odpo-
wiednich barw. Jak zauważa Rotter [28] znaki drogowe powinny 
zawierać elementy o barwach kontrastujących, tak aby jedna barwa 
była lepiej widoczna w warunkach dziennych a inna w warunkach 
nocnych. Zeugner [42] ustalił, że najczytelniejszymi kompozycjami 
kolorystycznymi widocznymi z daleka są: żółty na czarnym, czerwo-
ny na żółtym, biały na ciemnym niebieskim, zielony na białym, 
czarny na białym, pomarańczowy na czarnym i czarny na pomarań-
czowym. Dowiedziono również, że kolor czerwony wraz z kolorem 
pomarańczowym i żółtym są trudniejsze do rozróżnienia w percep-
cyjnej przestrzeni barw (wykazują mniejszą separację kolorów) niż 
kolory: niebieski, zielony i biały  [2].  

Znaczenie ma również liczba kolorów zamieszczonych na 
oznakowaniu oraz sposób zamieszczenia informacji. Przykładem 
ilustrującym tę zależność są badania prowadzone w obszarze per-
cepcji znaków w zależności od koloru i prezentowanych treści. W 
jednym z eksperymentów wzięto pod uwagę znaki zmiennej treści 

jedno, dwu i trójkolorowe oraz znaki, w których komunikat przed-
stawiony był w jednej, dwóch i w trzech liniach [16]. Najkorzystniej-
sze z punktu widzenia kierowcy okazało się umieszczenie na znaku 
komunikatu dwukolorowego oraz komunikatu zaprezentowanego 
w  wóch liniach.  Wykazano najkrótsze czasy reakcji kierowców na 
te dwa rodzaje oznakowania.  

Znaczenie ma także lokalizacja oznakowania drogowego 
względem otoczenia. Umiejscowienie znaków powinno pomóc 
kierowcy w lepszym oszacowywaniu dystansu do skrzyżowania, 
przejścia dla pieszych czy zjazdu z autostrady. Ulokowanie znaku 
w odpowiednim punkcie da czas kierowcy na podjęcie decyzji np. 
o zmianie pasa ruchu i zjazdu z autostrady, a także zapewni wy-
starczającą odległość do hamowania przez skrzyżowaniem. 
W takich miejscach jak przejścia dla pieszych zamieszczenie ozna-
kowania eksperymentalnego może spowodować lepsze oszacowa-
nie odległości do przejścia, zmniejszyć ryzyko konfliktu pieszy – 
pojazd tj. zwiększyć prawdopodobieństwo spojrzenia w kierunku 
ruchu pieszego, spowodować zwiększenie odległości, przy której 
wykonywane jest pierwsze spojrzenie oraz przyczynić się do zwięk-
szenia prawdopodobieństwa ustąpienia pieszemu pierwszeństwa 
[10]. 

Lokalizacja znaków ma istotny wpływ na decyzje o wyborze 
drogi, zmiany pasa ruchu oraz na kontrolę prędkości. Wniosek ten 
potwierdzają badania Yan i Wu [40] na temat wpływu lokalizacji 
znaków zmiennej treści na prędkość, utrzymywanie pozycji na 
drodze (wybór pasa ruchu) oraz reakcje na znaki, umieszczone 
w różnej odległości. W tym wypadku znaki ulokowano w trzech 
odległościach od skrzyżowania – 0m, 200 m i 400 m. Badacze 
zwrócili uwagę na fakt, że nie mogą one znajdować się zbyt blisko 
skrzyżowania, gdyż w takiej sytuacji kierowca podejmuje decyzję o 
zmianie trasy zbyt późno i nie ma wystraczającej odległości do 
hamowania, co jest przyczyną bardziej gwałtownych zachowań w 
zakresie zmiany pasa ruchu. Oznakowanie drogowe nie może 
również znajdować się zbyt daleko od skrzyżowania. Wykazano, że 
znaki ustawione w odległości 400 m od przecięcia dróg powodują, iż 
kierowcy rzadziej stosują się do prezentowanych na nich komunika-
tów. Analizy Yan i Wu [40] wykazały, że najwłaściwszą lokalizacją 
znaków zmiennej treści jest odległość 150 – 200 m przed skrzyżo-
waniem. Odległość ta, jak wynika z badań, pozwala na zwiększenie 
szansy zauważenia znaku i zastosowanie się do jego treści, daje 
też kierowcy wystarczającą ilość czasu na reakcję, np. wyhamowa-
nie przed skrzyżowaniem.  

Całość poruszonych dotychczas aspektów i analiz pokazuje, 
jak istotny jest wpływ na sposób percepcji rzeczywistości okołodro-
gowej ma środowisko drogowe. W tym kontekście istotne są aspek-
ty dotyczące nie tylko oznakowania, ale także otoczenia drogi. 
Istnieją trzy rodzaje środowiska drogowego – monotonne, zapew-
niające optymalną stymulację oraz zbyt silnie stymulujące. Środowi-
sko monotonne stanowią długie odcinki prostej drogi, które nie 
pobudzają do działania, drogi ekspresowe i autostrady. Są to też 
odcinki dróg dobrze znane kierowcy, które pokonuje często i są 
z jego punktu widzenia przewidywalne. W takim środowisku docho-
dzi do zmęczenia kierowcy, co powoduje wzrost subiektywnego 
obciążenia, obniżenie aktywności i radzenia sobie skoncentrowane-
go na zadaniu. Może być ono przyczyną zaburzenia kontroli pojaz-
du, pogorszenia koncentracji i zwężenia pola uwagi (np. niedostrze-
gania oznakowania drogowego, pieszych poruszających się pobo-
czem, pojazdów włączających się do ruchu). Ponadto, jak wynika 
z badań monotonność powoduje gorsze utrzymywanie się w pasie 
ruchu, wpływa na czas zmiany pasa, a nawet na częstotliwość 
mrugania czy zmienność rytmu serca [17; 35]. Dowiedziono, że 
czas jazdy w monotonnych warunkach drogowych jest istotnym 
czynnikiem zmęczenia i ryzyka uczestnictwa w wypadku [36]. Limit 
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bezpiecznej jazdy w warunkach monotonnych stanowi tylko 80 
minutowa podróż. Przy monotonnej jeździe największe znaczenie 
ma funkcja uwagi związana z jej trwałością (czujnością). Uwaga w 
czasie prowadzenia pojazdu na przewidywalnej drodze o małym 
natężeniu ruchu szybko słabnie, a zdolność kierowców do szybkie-
go reagowania na nieprzewidziane zdarzenia drogowe pogarsza 
się. W warunkach dobrze znanych kierowcy, na trasach monoton-
nych, które pokonuje często i są z jego punktu widzenia przewidy-
walne, u zmęczonych kierowców często zauważalne jest zjawisko 
zwane „trybem jazdy bez uwagi” (DWA ang. driving without attention 
mode), będące formą zakłócenia uwagi [5]. Z tego punktu widzenia 
oznakowanie wprowadzające konieczność odpowiedniego reago-
wania może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Należy 
jednak zwrócić uwagę, iż nadmiar takich informacji może mieć 
skutek odwrotny, ponieważ negatywny wpływ może mieć również 
środowisko zbyt silnie stymulujące. W sytuacjach natężonego ruchu 
pojazdów, w warunkach zmniejszonej widoczności, słabego oświe-
tlenia, złych warunkach pogodowych czy podczas pokonywania tras 
trudnych, nieznanych, może dojść do przestymulowania i nadmier-
nego obciążenia poznawczego. Kierowca może być wtedy mniej 
pewny swoich umiejętności, przez co zwiększa się ryzyko popełnie-
nia błędu. Nie bez znaczenia jest także złożoność otoczenia drogi. 
Jeśli występuje zbyt duża ilość oznakowania drogowego i tablic 
reklamowych na danym odcinku drogi może dojść do przeciążenia 
informacyjnego i dezorientacji kierowcy. Aby radzić sobie z przecią-
żeniem kierowca selekcjonuje źródła informacji, tj. odróżnia bodźce 
ważne od nieważnych. Do świadomego przetwarzania dopuszczana 
jest tylko część danych, reszta tzw. szum informacyjny jest pomija-
na [3, 24]. 

Wagę złożoności środowiska okołodrogowego na bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu potwierdzają badania eksperymentalne. 
Przeładowanie informacyjne pobocza drogi  powoduje gorsze pa-
nowanie kierowcy nad pojazdem, większą liczbę naruszeń sąsiadu-
jącego pasa i zwiększenie czasu potrzebnego do zareagowania na 
potencjalnie niebezpieczne zdarzenia na drodze. W sytuacji, gdy 
jest za dużo informacji, może dojść do dezorientacji kierowcy i może 
to spowodować skutek odwrotny od pożądanego – dezinformację.  
[12; 18; 41].  

2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 

Powyżej wskazane aspekty pokazują, jak wiele czynników jest 
zaangażowanych zarówno w przetwarzanie informacji, jak i w ich 
spostrzeganie. Wielość uwarunkowań stanowi jednocześnie bardzo 
ważny przejaw stanowiący podłoże do opracowania stosownej 
metodologii badań, stanowiącej część projektu realizowanego przez 
Instytut Transportu Samochodowego pt. „Oznakowanie ekspery-
mentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu RID-4F”, 
którego celem jest opracowanie zaleceń w zakresie stosowania 
oznakowania eksperymentalnego (OE) w Polsce. Podczas opraco-
wywania metodologii badań wzięto pod uwagę konieczność analizy 
procesów biorących udział w przetwarzaniu informacji ze środowi-
ska zewnętrznego, w tym również tego, w jaki sposób informacje te 
docierają do kierowcy. W tym celu do badań zostały wykorzystane 
zarówno urządzenia badawcze (Wiedeński System Testów - WST, 
FVA – Functional Vision Analyzer), jak i testy w wersji papier – 
ołówek. Badania przeprowadzane były indywidulanie. Każde zada-
nie poprzedzone zostało odpowiednią instrukcją, a w przypadku 
zadań na WST, również fazą ćwiczeń, umożliwiającą zapoznanie 
badanego ze specyfiką testu oraz popełnianymi błędami. 

Do badania uwagi i spostrzegawczości, a więc dwóch proce-
sów nierozerwalnie ze sobą powiązanych, uważanych za jedne z 
najważniejszych właściwości kierowcy zastosowano Kwestionariusz 

uwagi i spostrzegawczości  TUS [6]. Kwestionariusz ten daje infor-
macje o szybkości pracy percepcyjnej, zawodności percepcji i za-
wodności uwagi. Ogólną predyspozycję dotyczącą sprawności 
w zakresie uwagi analizowano testem Kognitron COG [38] z Wie-
deńskiego Systemu Testów. Narzędzie to sprawdza koncentrację 
w określonych odcinkach czasu. Do oceny szybkości percepcji, 
jednocześnie odnoszącej się do zdolności identyfikacji wizualnej 
obiektów i wzorów zastosowano Adaptacyjny Tachistopowy Test 
Spostrzeżeniowy w Ruchu Drogowym ATAVT [31]. W światowej 
literaturze psychologii transportu jest on uznawany za jeden z najle-
piej różnicujących badane grupy kierowców, ze względu na korela-
cję z pożądanymi zrachowaniami w sytuacjach drogowych. A po-
nieważ, jak wskazano wcześniej, duże znaczenie w procesie per-
cepcji ruchu drogowego odgrywa także widzenie peryferyjne, 
w niniejszym badaniu wykorzystany został również test widzenia 
peryferycznego – PP [27]. 

Z punktu widzenia badań nad zachowaniami kierowcy, prowa-
dzenie pojazdu jest ciągiem działań zmierzających do utrzymania 
go w polu tzw. bezpiecznej drogi. Wymaga to prawidłowej świado-
mości sytuacyjnej, którą można zdefiniować jako zdolność do spo-
strzegania i rozumienia ważnych dla bezpieczeństwa informacji, a 
także przewidywania rozwoju sytuacji w najbliższej przyszłości. O ile 
procesy spostrzegania może zakłócić nadmierna wyrazistość ozna-
kowania (usytuowanie, format, kolorystyka), o tyle rozumienie i 
przewidywanie w sytuacji drogowej związane są z funkcjonowaniem 
pamięci roboczej kierowcy i może być silnie zakłócone przez aspek-
ty treściowe. Istotnym czynnikiem w tym kontekście jest rozpiętość 
pamięci. Od testów badających rozpiętość pamięci wymaga się 
przede wszystkim określenia pamięci świeżej, której pojemność jest 
ograniczona. Wyznaczenie rozpiętości pamięci było także niezbęd-
ne w tym projekcie, zarejestrowanie tego ograniczenia było bardzo 
ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Pamięć krótkotrwała obejmuje oprócz podsystemu werbalnego 
także podsystem wizualno-przestrzenny. Poszukiwano zatem na-
rzędzia, które dałoby możliwość analiz pamięci w takim szerokim 
rozumieniu. Wybrano test CORSI [4], umożliwiający badanie zarów-
no wizualno-przestrzennej pamięci świeżej, jak i uczenia wizualno-
przestrzennego. 

Kolejnym nieodzownym elementem analiz było sprawdzenie 
czasu i sposobu reagowania na prezentowane bodźce. Bezpie-
czeństwo kierowcy, jak i innych użytkowników drogi, co prawda, 
zależy od wielu elementów, niemniej jednak jednym z podstawo-
wych jest właśnie szybkość i adekwatność reakcji na bodźce. Dlate-
go też, w badaniu wykorzystano Test Czasu Reakcji – RT (ang. 
Reaction Test) [26], gdzie czas reakcji rozumiany jest jako czas 
między pojawieniem się bodźca i rozpoczęciem obserwowalnej 
(motorycznej) reakcji (ruchu) [8]. 

Ostatnim narzędziem wybranym do przedmiotowego badania 
był test F.A.C.T. (The Functional Acuity Contrast Test), wchodzący 
w skład zaawansowanego testeru widzenia - Functional Vision 
Analyzer – FVA, mający na celu ocenę wrażliwości na kontrast. Ten 
ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego test, 
daje informację o zdolności człowieka do odróżniania widzianego 
obiektu od otaczającego ten obiekt tła [14]. Ponadto, dostarcza 
informacji o możliwościach wzrokowych osoby badanej, czyli obra-
zuje jej faktyczne funkcjonowanie wzrokowe.  

Obecnie trwają prace związane z analizą wyników przy wyko-
rzystaniu wyżej wymienionych narzędzi. Będą one przedmiotem 
osobnego opracowania. 
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PODSUMOWANIE 

Pomimo faktu, iż badania w zakresie oznakowania dróg na 
świecie prowadzone są dość szeroko, w Polsce jest to wciąż bardzo 
młoda dziedzina. Głównym problemem jest zauważalny brak wska-
zań do zastosowania oznakowania eksperymentalnego. W doku-
mentach prawnych brakuje opisów wskazanych metod doboru, 
wdrażania i weryfikacji wpływu owego oznakowania, co powoduje, 
że środki te są wdrażane bardzo rzadko i wyłącznie na podstawie 
wskazań wynikających z zastosowania w innych krajach. Jest to 
niewystarczające, gdyż spodziewane wyniki mogą nie odpowiadać 
tym zakładanym ze względu na różnice kulturowe, czy też czynniki 
komunikatywności i akceptowalności znaku.  

Jak dowiedziono wyżej na odbiór rzeczywistości okołodrogowej 
mają wpływ zarówno cechy jednostki, jak i cechy środowiska dro-
gowego. Prowadzenie pojazdu wymaga to od kierowcy prawidłowej 
świadomości sytuacyjnej, czyli zdolności do spostrzegania i rozu-
mienia ważnych dla bezpieczeństwa informacji, a także umiejętno-
ści przewidywania dalszego rozwoju sytuacji drogowej. Proces 
spostrzegania może zostać zakłócony przez przestymulowanie 
oznakowaniem (w zakresie lokalizacji, formatu, kolorystyki), nato-
miast rozumienie i przewidywanie mające związek z funkcjonowa-
niem pamięci roboczej, może zostać zakłócone przez treść ozna-
kowania.  

Omówione definicje i badania pokazują, jak wiele jest czynni-
ków zaangażowanych zarówno w przetwarzanie informacji, jak 
i w ich spostrzeganie. Poruszone aspekty psychologiczne stanowią 
podłoże do opracowania metodologii badań wpływu znaków ekspe-
rymentalnych na zachowania kierowców oraz ich bezpieczeństwo 
i jako takie powinny pomóc w usprawnieniu prac nad wdrożeniem 
nowych rozwiązań. 
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Psychological determinants of driver behaviour in experi-
mental road marking research  

The issue of testing and analyzing the impact of road 

signs on the drivers’ behaviour and traffic conditions has 

been the subject of experimental analyses for many years. 

The most common analyzes concern the road-side environ-

ment and the visibility aspects as well as adequate message 

transmission. The following paper presents the psychological 

aspects that can be used as a basis for the development of 

guidelines for evaluating the communicative nature of road 

signs and its impact on the drivers behavioural changes with-

in the road sign marking area. Both the characteristics of the 

individual, being relevant for the perception of the road-side 

reality and the characteristics of the environment related to 

these aspects, have been discussed. 
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