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ZNACZENIE SPRAWNOŚCI WIDZENIA  
DLA BEZPIECZNEGO PROWADZENIA POJAZDU 

 
Bezpieczeństwo na drodze, prócz wielu aspektów, wymaga również sprawnego 
funkcjonowania narządu wzroku u kierowcy. Dotychczas, badanie widzenia 
stereoskopowego i widzenia przy ograniczonym oświetleniu (badania w ciemni) było 
integralną częścią badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu. Jednakże 
z punktu widzenia profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego prócz wyżej 
wymienionych istotne znaczenie ma widzenie kontrastu. 
Artykuł przedstawia rozważania oraz wyniki badań dotyczące znaczenia sprawności 
widzenia w warunkach ograniczonego oświetlenia dla prawidłowego i bezpiecznego 
prowadzenia pojazdu. Prezentuje również nowy obszar badań wrażliwości na kontrast, 
specjalistycznym urządzeniem - Zaawansowanym Testerem Widzenia (FVA – Functional 
Vision Analyzer). 
 
 

IMPORTANCE OF THE EYE SIGHT  
FOR SAFE DRIVING 

 
Safety on the road, in addition to many aspects, also requires the effective functioning of 
the driver’s eye sight. Until now, the testing of the stereoscopic vision and vision under 
limited lighting (darkroom tests) was an integral part of psychological tests in the field of 
transport psychology. However, from the viewpoint of the road accidents prevention, in 
addition to the above-mentioned aspects, the vision of contrast is important too.  
This article presents considerations and the research results on the importance of visual 
performance in low light conditions for the proper and safe driving. It also presents a new 
area of testing contrast sensitivity using specialized device - Functional Vision Analyzer 
(FVA).
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Wstęp  
 

Procesy percepcyjne biorące udział w przetwarzaniu informacji są angażowane podczas 
każdej czynności człowieka, również podczas prowadzenia pojazdu. Z psychologicznego 
punktu widzenia najistotniejsza w prowadzeniu pojazdu jest percepcja wzrokowa 
i słuchowa. Pomimo, że w badaniach lekarskich określa się ostrość widzenia, pole 
widzenia czy obniżenie słuchu, jednak dla określenia poprawności przebiegu funkcji 
percepcyjnych ważne są również inne elementy. Bezpieczne prowadzenie pojazdu polega 
m.in. na dostatecznie szybkim i dokładnym spostrzeganiu i wyodrębnianiu zdarzeń 
ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wrażenia wzrokowe 
dostarczają kierowcy informacji o sytuacji na drodze i o pozycji własnego pojazdu. Ważną 
rolę w prowadzeniu pojazdu odgrywają takie właściwości, jak zdolność oceny odległości 
oraz rozróżniania kształtów w mroku, wrażliwość na olśnienie oraz prawidłowe 
rozróżnianie barw. Kierujący jest zmuszony do przetwarzania ogromnej liczby informacji 
znajdujących się w zasięgu jego pola widzenia. Spostrzeganie znaków, przedmiotów, 
zdarzeń i osób w trakcie prowadzenia pojazdu wymaga dużej sprawności percepcyjnej. 
Percepcja natomiast nie jest jedynie biernym odbiorem wrażeń ze środowiska 
zewnętrznego, ale w istocie jest efektem aktywnej interpretacji danych zmysłowych, do 
której wykorzystywane są zarówno wskazówki kontekstualne, jak i nastawienie 
i wcześniej nabyta wiedza [17]. Percepcja zazwyczaj umożliwia trafną ocenę sytuacji, 
jednak w pewnych okolicznościach, np. pod wpływem stresu, w specyficznych warunkach 
społecznych, bądź u osób o patologicznej, czy niestabilnej strukturze osobowości ocena 
może ulec zniekształceniu [35]. 

Ponieważ około 90% informacji koniecznych do prowadzenia pojazdu dostarczana jest 
przez narząd wzroku, bezpieczeństwo na drodze wymaga sprawnego jego funkcjonowania. 
Układ wzrokowy uczestniczy zarówno w obserwowaniu drogi, spostrzeganiu 
i przewidywaniu ruchu pojazdów i innych uczestników ruchu np. pieszych, rowerzystów, 
ocenę położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzeganiu znaków drogowych przy 
jednoczesnym obserwowaniu lusterek, jak i kontrolowaniu wskazań urządzeń 
znajdujących się na pulpicie sterowniczym (np. prędkościomierza). A wszystko to 
w różnych warunkach drogowych i odmiennym oświetleniu.  

Dyrektywa Komisji 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009r. [5] zmieniająca dyrektywę 
2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy wskazuje czynniki 
medyczne mające znaczenie dla kierowania pojazdem. Są nimi cukrzyca, padaczka i wzrok 
(ostrość widzenia, pole widzenia, widzenie w półmroku, wrażliwość na kontrast 
i olśnienie, diplopię oraz inne funkcje, których upośledzenie może zagrażać bezpiecznemu 
kierowaniu pojazdami). Badania [9,10,14,19,21] potwierdzają, że jednym z wyznaczników 
bezpiecznego kierowania pojazdem jest wrażliwość na kontrast (zdolność układu 
wzrokowego do odróżniania przedmiotu od jego tła). Badanie wrażliwości na kontrast 
zazwyczaj dokonywane jest przez lekarzy okulistów, jednakże również niektóre placówki 
naukowo-badawcze posiadają stosowne urządzenia do weryfikacji tej funkcji wzroku. 
Taką placówką jest m.in. Zakład Psychologii Transportu i Fizjologii w Instytucie 
Transportu Samochodowego w Warszawie. 
 
1. Wymagania sprawności narządu wzroku stawiane kierowcom  
 

Przytoczona wyżej Dyrektywa określa minimalne wymagania dotyczące zdolności do 
kierowania pojazdami m.in. w zakresie narządu wzroku. Dyrektywa dopuszcza, aby 
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Państwa członkowskie wprowadzały normy bardziej rygorystyczne niż minimalne 
europejskie. 

Implementacją tej Dyrektywy jest Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 
2011 roku. 

Kierowców, zgodnie z Dyrektywą, klasyfikuje się na dwie podstawowe grupy: 
Grupa I – kierowcy pojazdów kategorii A, A1, B, B1, B+E, T  
Grupa II – kierowcy pojazdów kategorii C, C1, D, D1, C+E, D+E, D1+E ,  

Do grupy II zalicza się również osoby posiadające uprawnienia do kierowania 
tramwajem, kandydaci oraz czynni zawodowo instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy, 
instruktorzy techniki jazdy (art. 34 ust1, art. 60, art. 117 ust 4 Ustawy o kierujących 
pojazdami) [37]. Ponadto występujący o zezwolenie na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne lub o przedłużenie zezwolenia, 
kierowcy wykonujący zawodowo transport osób i rzeczy (art. 39j ust 1, art. 39m Ustawy 
z dnia 6 czerwca 2001 o transporcie drogowym) [38]. 

Dla kierowców I grupy minimalna ostrość wzroku każdego oka osobno oraz przy 
patrzeniu razem powinna wynosić nie mniej niż V=0,5/0,5 po korekcji. Ostrość wzroku na 
tym poziomie zapewnia bezpieczne kierowanie pojazdem, nawet w trudnych warunkach.  

Pole widzenia w tej grupie powinno wynosić każdym okiem co najmniej 50° od skroni 
i 20° od nosa oraz w górę i w dół, natomiast w obrębie 20° od punktu fiksacji nie powinny 
występować żadne ubytki pola widzenia.  

Rozpoznawanie barw w tej grupie nie jest wymagane, natomiast widzenie 
stereoskopowe jest wymagane dla kategorii A i A1 [28]. Natomiast dla kategorii B, B1, 
B+E i T w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do 
kierowania pojazdami pod określonymi warunkami. 

Badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie wykonuje się 
kierowcom z grupy I w przypadku, gdy badany ma wszczepione soczewki 
wewnątrzgałkowe lub jest po laserowej korekcji wad wzroku, oraz u osób kierujących 
pojazdami służbowymi (wynik powinien być prawidłowy) [24]. 

Dla kierowców grupy II minimalna ostrość wzroku oka lepiej widzącego powinna 
wynosić nie mniej niż V=0,8 i oka gorzej widzącego nie mniej niż V=0,8 po korekcji. 
Dopuszczalna korekcja okularowa, soczewkami kontaktowymi, wewnątrzgałkowymi 
wynosi ± 8,0 D. Wymagane jest również rozpoznawanie barwy: czerwonej, zielonej, żółtej 
[24]. 

Pole widzenia każdym okiem powinno wynosić 80° od skroni i co najmniej 30° od nosa 
oraz w górę i w dół, natomiast w obrębie 30° od punktu fiksacji nie powinny występować 
żądne ubytki pola widzenia. Widzenie stereoskopowe, zmierzchowe oraz wrażliwość na 
olśnienie powinny być prawidłowe [28]. Ostrzejsze wymagania w zakresie funkcji 
wzrokowych dla tej grupy kierujących, wynikają między innymi z dużej liczby 
pokonywanych kilometrów, większego tonażu pojazdu, a ponadto ze zwiększonej 
odpowiedzialności za przewożonych pasażerów bądź towary. 
 
2. Sprawność widzenia a bezpieczeństwo na drodze 
 

Spostrzeganie i widzenie to proces złożony. Składają się na niego procesy 
fizjologiczno-psychiczne, które są związane z odbieraniem bodźców świetlnych przez oko, 
przetwarzaniem ich w sygnały uruchamiające procesy myślowe, w ich następstwie zaś 
działania. W skład światłoczułej części oka wchodzą dwa receptory: 
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1. czopki - aktywne przy wyższych poziomach oświetlenia, odpowiedzialne za dokładne 
widzenie i rozróżnianie barw i kształtów w dobrym oświetleniu; zgrupowane są 
w środkowej części siatkówki oka i dlatego najlepiej odbierają bodźce padające na 
środek oka, na wprost i dobrze oświetlone; 

2. pręciki - aktywne przy niskich poziomach oświetlenia, przejmujące funkcję widzenia 
w warunkach ograniczonego oświetlenia oraz nocnych; nie mają zdolności rozróżniania 
barw; zgrupowane są na obwodzie siatkówki, a tym samym lepiej odbierają bodźce 
peryferyjne. 
Oba typy receptorów (choć w różnym stopniu) biorą udział w procesie widzenia 

w warunkach jazdy nocnej.  
Widzenie dzienne pogarsza się wraz ze zmianą odległości od siatkówki oka i przy 

niższych poziomach oświetlenia. Słabsze jest wtedy dostrzeganie przeszkód pojawiających 
się z boku od osi głównej patrzenia kierowcy (np. wybiegający z boku piesi, jadący 
rowerzyści, pojazdy nadjeżdżające z drogi podporządkowanej). Zmiana oświetlenia 
otoczenia wymaga od oka adaptacji, tj. przystosowania się do zmienionych warunków 
i przejęcia funkcji widzenia przez inne części siatkówki [36]. W zależności od natężenia 
światła wyróżniamy adaptację: 
 pierwotną – jest to okres widzenia czopkowego, gdzie pręciki nie zostają jeszcze 

wzbudzone. W tym okresie adaptacja następuje szybko, ale po upływie ok. 3 do 9 minut 
zatrzymuje się na pewien okres na stałym poziomie,  

 wtórną – jest to ponowny okres szybkiej adaptacji, która po upływie 15 – 20 minut 
przybiera charakter łagodny. W tej fazie działalność oka zależy od pręcików. Po 
godzinie od zmiany oświetlenia adaptacja przebiega już bardzo powoli i nie ma 
większego znaczenia dla zdolności dostrzegania i rozpoznawania kształtów [2]. 
W prawidłowych warunkach, niczym nie zakłóconych, adaptacja wzrasta 50-100 tys. 

razy w ciągu jednej godziny [12]. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
duże znaczenie ma adaptacja pierwotna. Dzięki światłom reflektorów pojazdów, 
oświetleniu drogi, oświetleniu zabudowań przy drodze, ruch pojazdów nigdy nie odbywa 
się w całkowitej ciemności. W tych warunkach czynność widzenia stale utrzymują przede 
wszystkim czopki, pręciki zaś mają mniejsze znaczenie.  

W warunkach jazdy nocnej lub przy ograniczonej widoczności kierowca narażony jest 
na zjawisko olśnienia (oślepienie). Źródło światła pojawiające się na ciemnym tle, wysyła 
w kierunku oka kierowcy promienie świetlne, które po dotarciu do gałki ocznej, zostają 
w jej wnętrzu rozproszone. Olśnienie powoduje odruchową reakcję zwężenia źrenicy oka, 
co znacznie utrudnia obserwację i prowadzi do tego, że kierowca przez określony czas 
kieruje pojazdem w warunkach ograniczonego widzenia (chwilowe niewidzenie drogi 
i przeszkód na drodze). Przyjmuje się, że olśnienie ma miejsce, gdy w polu widzenia 
pojawia się źródło światła od 800 do 3 tysięcy razy większe od istniejącego. Skutkiem 
olśnienia jest obniżenie ostrości wzroku i zdolności dostrzegania i rozpoznawania 
przedmiotów, które jest tym większe, im mocniejsze było źródło światła. Po ustaniu 
działania światła olśniewającego oko powraca do stanu adaptacyjnego (sprzed olśnienia). 
Zjawisko to określa się jako readaptację.  

Zjawisko olśnienia (oślepienia) ma miejsce niezależnie od tego, czy źródłem światła są 
reflektory pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, czy też promienie świetlne odbijające się 
w lusterku wstecznym a pochodzące od pojazdu jadącego z tyłu [36]. W przypadku 
oślepienia przez pojazd nadjeżdżający z przeciwka maksimum ograniczenia zdolności 
widzenia ma miejsce przed wyminięciem się pojazdów, w chwili, gdy oddalone są od 
siebie o ok. 25 metrów. Przywrócenie pełnego widzenia wymaga readaptacji wzroku do 
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warunków widzenia zmierzchowego lub nocnego (ponownego rozszerzenia źrenicy) 
i zależy od zdolności readaptacyjnej narządu wzroku kierowcy [36]. Okres readaptacji 
w ruchu drogowym wynosi najczęściej 1 – 5 sekund i jest zależny m.in. od siły światła 
pojazdu olśniewającego jadącego z przeciwka lub z tyłu, ale też od wieku kierowcy. Zbyt 
długi okres readaptacji wzroku może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym [3]. 

W okulistyce wyróżnia się dziewięć typów olśnienia [12]:  
1. Jednoczesne – powstaje, gdy do oka wpada nadmierna ilość światła,  
2. Sukcesywne – występuje po ustąpieniu olśnienia jednoczesnego, przyjmuje formę 

powidoków i objawia się zmęczeniem wzroku,  
3. Absolutne – przekracza całkowitą zdolność adaptacji oka,  
4. Adaptacyjne – przekracza aktualnie istniejący stan adaptacji,  
5. Względne – gdy w różnych częściach pola widzenia działa światło o różnym natężeniu,  
6. Osiowe – działające w linii widzenia,  
7. Obwodowe – padające na obwodowe części siatkówki,  
8. Bezpośrednie – występujące wprost ze źródła światła,  
9. Pośrednie – spowodowane przez światło odbite.  

Do umiejętności warunkujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym zaliczamy 
również widzenie przestrzenne, niezbędne do oceny odległości. Umiejętność ta jest ważna 
dla kierowców, którzy w trakcie prowadzenia pojazdu oceniają odległość między swoim 
pojazdem a innymi pojazdami czy użytkownikami drogi. Warto podkreślić różnicę między 
widzeniem odległości (widzeniem przestrzennym) a oceną odległości. Widzenie odległości 
dokonuje się w bardzo krótkim czasie i wymaga prawidłowego widzenia obuocznego, 
z kolei ocena odległości dokonuje się w dłuższym okresie czasu i może być w miarę 
poprawna bez prawidłowego widzenia obuocznego [6]. W badaniach psychologicznych 
przy wykorzystaniu stereometru, oceniane jest widzenie z dali i z bliży. Jednakże podczas 
prowadzenia pojazdu wzrok kierowcy pracuje głównie w widzeniu dali a nie w bliży. Stąd 
wady wzroku u kierowców bezpośrednio wpływają na wyniki psychologicznej sprawności 
percepcji głębi w widzeniu w dali [7,8]. 

Prawidłowo funkcjonujący narząd wzroku wpływa na prawidłowe, komfortowe i często 
bezpieczne wykonywanie pracy, szczególnie u kierowców z II grupy (posiadających 
kategorie prawa jazdy C, D, itd). Z tego też powodu, tak istotne jest wczesne wykrywanie 
zaburzeń funkcji wzrokowych, prawidłowa ich diagnostyka, leczenie oraz profilaktyka. 

Badania wykazują, że prawdopodobieństwo spowodowania wypadku u osób z wadami 
wzroku jest prawie dwa razy większe niż u kierowców ze zdrowym narządem wzroku 
[30]. Statystyki policyjne [42] od wielu lat wskazują, że na występowanie wypadków 
drogowych wpływ mają między innymi warunki atmosferyczne oraz oświetlenie, przy 
czym ten ostatni czynnik jest uzależniony od pory dnia i pory roku. W 2013 roku najwięcej 
wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych oraz w ciągu dnia 
(wtedy jest największy ruch). Jednakże należy zauważyć, iż w porze nocnej, na drogach 
nieoświetlonych występuje wysoki wskaźnik osób zabitych, w co czwartym takim 
wypadku ginie człowiek, gdzie w porze dziennej w co czternastym wypadku. W 2013 roku 
w warunkach nocnych na drogach oświetlonych wydarzyło się 5 257 wypadków (14,7%) 
i zginęły w nich 488 osoby (14,5%), zaś na drogach nieoświetlonych miało miejsce 3 370 
(9,4%) wypadków, które pochłonęły 820 (24,4%) ofiar. Na drogach pozbawionych światła 
zewnętrznego (latarnie) kierowca porusza się pojazdem z zapalonymi światłami 
drogowymi, a w sytuacji, gdy z przeciwka nadjeżdża inny pojazd, światłami mijania. 
Nakładają się w takiej sytuacji: ciemne tło otoczenia, światła pojazdu zbliżającego się 
z przeciwka i światła własnego pojazdu. W tych warunkach kierowca musi dokonać nie 
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tylko analizy widoczności drogi, ale i dostosować swoją jazdę do tej widoczności. Wiele 
wypadków, które mają miejsce w nocy spowodowanych jest słabym widzeniem kierowcy 
(wady wzroku, choroby oczu), w tym obniżonym poczuciem kontrastu. Tymczasem 
sprawność w zakresie widzenia w warunkach nocnych i warunkach ograniczonej 
widoczności jest ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo na drodze. Należy 
w tym miejscu rozróżnić widoczność drogową („istniejąca w danych warunkach 
możliwość widzenia nawierzchni drogi, jej infrastruktury oraz znajdujących się na drodze 
przeszkód, których obecność wynika z funkcji drogi i jest sygnalizowana w sposób zgodny 
z wymaganiami określonymi w przepisach drogowych” [36]) od widoczności przeszkody 
na drodze. Ta pierwsza, w warunkach jazdy nocnej, odnosi się do długości oświetlonego 
obszaru drogi, z którego kierowca może pobierać informacje co do kształtu drogi 
i możliwości kontynuowania jazdy. Jeżeli na drodze nie ma oświetlenia zewnętrznego, za 
obszar oświetlony uznaje się odcinek drogi objęty plamą światła padającego na jezdnię 
z własnych reflektorów pojazdu [36]. Gdy zaś mowa o przeszkodzie, aby mogła zostać 
dostrzeżona musi być oświetlona światłem o pewnym minimalnym natężeniu oraz na 
pewną minimalną wysokość.  

Oprócz jazdy nocnej przy braku oświetlenia drogi problemem, z punktu widzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest jazda o świcie i o zmierzchu. Istotą problemu jest 
trudność w ocenie przez kierującego momentu pojawiania się „niedostatecznej 
widoczności” zmuszającej kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności. W warunkach 
przechodzenia od dnia do nocy oraz od nocy do świtu zaburzenia dokładności widzenia 
mogą wynikać z faktu, że oczy nie przestawiły się jeszcze z widzenia dziennego na nocne 
czy z nocnego na dzienne. W 2013 roku w okresie zmierzchu, świtu wydarzyły się 2 445 
wypadki (6,8% ogółu), w których zginęło 310 osób (9,2% ogółu), 2 924 (6,6%) osób 
zostało rannych [42]. W warunkach przechodzenia z dnia do zmierzchu i z nocy do świtu 
zaburzenia dokładności widzenia mogą wynikać z faktu, że oko nie przeszło jeszcze 
z widzenia nocnego do dziennego, czy z dziennego do nocnego. Zauważenie przeszkody 
w takich okolicznościach zależy od stopnia oświetlenia ziemi, stopnia oświetlenia 
przeszkody, zachmurzenia [36].  

Dostępne dane na temat wypadków dostarczają przesłanek, iż jazda w nocy może być 
bardziej niebezpieczna niż jazda w porze dziennej. Potencjalny wkład zaburzeń widzenia 
w zwiększone ryzyko wypadków w porze nocnej jest popierany przez badania donoszące 
o trudnościach na jakie narażeni są np. starsi kierowcy. W badaniach starszych kierowców, 
ograniczenie to było istotnie powiązane ze zmniejszeniem się czułości kontrastu 
u mężczyzn, oraz niską ostrością wzroku u kobiet [40].  

Powszechna obserwacja wskazuje na wysoki odsetek błędów percepcyjnych 
popełnianych przez kierowców [24], szczególnie przy słabym oświetleniu i ograniczonej 
widoczności.  

W badaniach psychologicznych w zakresie psychologii transportu wykorzystuje się 
urządzenia opisane poniżej. 
 
2.1. Widzenie przy ograniczonej widoczności 

Stanowisko pomiaru sprawności widzenia przy ograniczonym oświetleniu służy 
sprawdzeniu stopnia widzenia i odróżniania kształtów w mroku. Celem jest ocena 
możliwości percepcyjnych osoby badanej, niezbędnych do prowadzenia pojazdu 
w warunkach nocnych. Urządzenie (Pierścień Landolta) umożliwia określenie dolnego 
progu wrażliwości wzrokowej w warunkach ograniczonego doświetlenia. 
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Jak nazwa wskazuje, urządzenie ma kształt pierścienia (niedomkniętego koła), który ma 
przerwę. Ta przerwa może być w położeniu godziny „3”, „6”, „9”, „12”. 
Zadaniem badanego jest, przy jak najmniejszym rozświetleniu pomieszczenia, 
rozpoznanie, w jakim położeniu znajduje się „przerwa” w Pierścieniu. 
 

 
 

Rys. 1. Pierścień Landolta [zbiory ITS] 
Fig. 1. Landolt ring [ITS collection] 

 
2.2. Wrażliwość na olśnienie  

Sprawdzeniu wrażliwości oka na olśnienie służy NOKTOMETR. Badanie ma na celu 
określenie czasu adaptacji /rekonstrukcji/ receptora wzrokowego po naświetleniu światłem 
białym.  

Wrażliwość na olśnienie odgrywa znaczącą rolę przy prowadzeniu pojazdów nocą. 
W zależności od tego, jak długi jest okres adaptacji, czyli przystosowania się oka do 
przejścia z jasności do ciemnego otoczenia, zależy bezpieczeństwo jazdy po zapadnięciu 
zmroku. Adaptacja u różnych ludzi przebiega różnie. Jedni potrzebują zaledwie kilka 
sekund, aby wrócić do normalnego widzenia po olśnieniu, innym potrzeba na to 
kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt sekund. W tym okresie olśniony kierowca nie jest 
w stanie spostrzec żadnej przeszkody na drodze. 

W badaniu tym zadaniem osoby jest jak najszybsze rozpoznanie figury geometrycznej 
bądź kształtu, na reflektorze, którego światłem uprzednio kierowca został oślepiony. 

 

 
 

Rys. 2. Noktometr [zbiory ITS] 
Fig. 2. Noktometer [ITS collection] 
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3. Zaburzenia widzenia oraz inne czynniki zakłócające kierowanie pojazdem  
 

Funkcje wzrokowe wiążą się ściśle z procesami percepcji i spostrzegania, które 
w sposób zasadniczy decydują o jakości funkcjonowania w ruchu drogowym.  
 
3.1. Zaburzenia ostrości wzroku związane z wiekiem 

Zaburzenia widzenia, głównie ostrości wzroku, w dużej mierze dotyczą ludzi starszych.  
Badania [27, 29] pokazują, iż wraz z wiekiem dochodzi u człowieka do pogorszenia 

psychofizjologicznych funkcji organizmu. Zmiany tych funkcji zachodzą ze szczególną 
intensywnością po 40 roku życia. Zmniejsza się wówczas zdolność widzenia o zmroku 
i wydłuża się czas adaptacji oczu.  
 

Tabela 1 
Trudności związane z prowadzeniem samochodu [za 13] 

Table 2 
The difficulties associated with driving a car [acc. to 13] 

 
Deficyty związane z wiekiem Trudności związane z prowadzeniem samochodu 

Wzrastający czas reakcji i problem 
z podzielnością uwagi 

Trudność z prowadzeniem samochodu w nieznanym 
otoczeniu 

Osłabienie wzroku, zwłaszcza przy 
niedostatecznym oświetleniu 

Trudność z dostrzeganiem pieszych i innych 
obiektów, trudność w odczytywaniu znaków 
i prowadzeniu podczas złych warunków pogodowych. 

Pogorszenie oceny prędkości i odległości Trudność dopasowania prędkości do prędkości innych 
pojazdów i włączania się do ruchu, wyprzedzania. 

Trudność w percepcji i analizie sytuacji Trudność w ustępowaniu pierwszeństwa, 
dostosowaniu się do sygnałów świetlnych i znaków. 

Trudność w obracaniu głowy, obniżone 
widzenie peryferyczne 

Trudność w zauważaniu przeszkód w trakcie 
wykonywania manewrów i obserwowania drogi 
podczas zmieniania pasa ruchu. 

Zwiększona męczliwość Zmęczenie długimi podróżami, możliwość wypadków 
związanych z wypadnięciem pojazdu z jezdni. 

 
W Polsce, grupa starszych osób w wieku 65+ (14% populacji), stanowi 17% osób 

zabitych, w Unii Europejskiej 22% [43]. Osoby starsze giną na drodze głównie jako piesi. 
Ich zagrożenie wynika z ograniczonych możliwości oceny i radzenia sobie w trudnych 
warunkach ruchu głównie z powodu deficytów poznawczych ale również z powodu 
gorszego wzroku i słuchu. Osoby starsze są także mniej odporne na siły działające na ciało 
podczas zderzenia. Z danych z krajów Unii Europejskiej, wynika, że urazy spowodowane 
wypadkami drogowymi są drugą wiodącą przyczyną wypadków śmiertelnych wśród ludzi 
w wieku 65 i więcej lat, co stanowi 20% wszystkich urazów. Najbardziej powszechne 
błędne zachowania w sytuacjach drogowych odnotowane u starszych kierowców to: 
niewłaściwe używanie pedału gazu, niemożność utrzymania właściwej prędkości, 
niewłaściwe użycie hamulców, zbyt pośpieszne, nierozważne ruchy kierownicą, 
wyjeżdżanie poza linie namalowane na jezdni, niezachowanie właściwego odstępu od 
innych pojazdów, niewłaściwe zmiany pasa ruchu, niewłaściwe lub niezgodne 
z przepisami skręcanie. Większość wypadków, w których biorą udział to te, w których 
sami są winni (podobnie z kolizjami) [15]. 

Do 25 roku życia, czyli w okresie rozwoju gałki ocznej, u osób z problemami 
dotyczącymi wzroku, spowodowanymi budową anatomiczną oka (np. zbyt krótka oś 
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przednio tylna) ostrość widzenia może poprawiać się samoistnie dzięki temu, że wielkość 
gałki ocznej w tym okresie zwiększa się, co koryguje problem. U części młodych ludzi 
nawet stosowanie soczewek korekcyjnych nie jest wymagane, gdyż układ akomodacji oka 
jest na tyle elastyczny, że sam potrafi skorygować wadę. Niestety w wieku około 40 lat 
oko stopniowo traci zdolności akomodacyjne i wówczas zaczynamy mieć kłopoty 
z wyraźnym widzeniem odległych przedmiotów, niezbędne staje się stosowanie soczewek 
korygujących, które zwykle w wieku około 60 lat muszą zostać wymienione na 
mocniejsze. U dalekowidzów wchodzących w wiek podwyższonego ryzyka formowania 
się zaćmy efekt usztywniania się soczewki może mieć skutek odwrotny niż w przypadku 
krótkowidzów – stopień nadwzroczności zmniejsza się, gdyż przejściowo zwiększa się 
zdolność ogniskowania soczewki oka, dzięki czemu we wczesnym stadium zaćmy 
widzenie na odległość poprawia się. Najwyższą wartość ostrość wzroku osiąga około 20 
roku życia, do 50 roku życia pozostaje na zbliżonym do szczytowego poziomie, później 
łagodnie obniża się do 70 roku życia, następnie ostro spada w dół i powyżej 80 lat 
odpowiada już tylko ¼ swojego najlepszego poziomu. 

Zależność pomiędzy ostrością wzroku i bezpieczeństwem jazdy została oceniona przez 
różnych badaczy. Jedna z najbardziej wpływowych prac została wykonana przez Burg 
i ponownie przeanalizowana przez Burg i Hills [18]. Badacze ci przeanalizowali dane 
dotyczące 17.500 kierowców w Kalifornii. Analizy te wykazały, że dla kierowców 
młodych i w średnim wieku nie było korelacji pomiędzy złym stanem ostrości wzrokowej 
i wysokim wskaźnikiem wypadkowości. W stosunku do starszych kierowców, osłabiona 
ostrość wzroku wykazała pozytywną korelację z wysokim wskaźnikiem wypadkowości. 
Autorzy badania, jednakże podkreślają, iż mimo istotności statystycznej wielkość tej 
korelacji była dość niska, i ostrzegają, aby zależność ta nie była traktowana jako główny 
czynnik wpływający na wysoki wskaźnik wypadkowości.  

W celu weryfikacji założeń dotyczących obniżania się sprawności m.in. wzrokowej 
kierowców wraz z wiekiem, w Zakładzie Psychologii ITS dokonano szczegółowych analiz 
w grupach w dwóch kategoriach wiekowych do 40 lat i powyżej 60 lat. Analizy oparto 
o wyniki badań kierowców prowadzonych w ITS w latach 2004 – 2010. Wykorzystano 
aparaturę badawczą: stereometr, ciemnię – pierścień Landolta, noktometr. Nie 
zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w ocenie odległości (stereometr) i pomiędzy 
badanymi grupami. Natomiast zauważono, że wraz z wiekiem spada jakość widzenia 
w mroku (cecha ta sukcesywnie pogarsza się u starszych kierowców). Zwiększa się 
natomiast wrażliwość na olśnienie, co jest skutkiem pogarszającego się wzroku 
i konieczności dłuższej adaptacji do warunków nocnych.  
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Rys. 3. Właściwości wzroku w zależności od wieku kierowcy [33] 
Fig. 3. Eye sight properties depending on the age of the driver [33] 

 
 

Tabela 2 
Korelacje pomiędzy wiekiem a ciemnią [34] 

Table 2 
Correlations between age and darkroom [34] 

 

 
 

Przeprowadzona analiza korelacji liniowej wykazała, iż wiek koreluje istotnie 
z wynikami widzenia w mroku r= 0,236; p<0,001 – Im starsi badani tym wyższe (gorsze) 
wyniki widzenia w mroku. 
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Rys.4. Korelacja pomiędzy wiekiem a widzeniem w mroku [34] 
Fig. 4. The correlation between age and seeing in the dark [34] 

 
Wiek koreluje istotnie z wynikami wrażliwości na olśnienie r=0,239; p<0,001 

 – Im starsi badani tym wyższe (gorsze) wyniki wrażliwości na olśnienie 
 

 

 
Rys. 5. Korelacja pomiędzy wiekiem a wrażliwością na olśnienie [34] 

Fig. 5 The correlation between age and sensitivity to glare [34] 
 

Badania wskazują, że większość starszych kierowców jest świadoma swoich deficytów 
i zwiększonego ryzyka wypadku. Z tego powodu często ograniczają oni ilość podróży 
samochodem oraz jazdę w warunkach, które uważają za zagrażające przy niedostatecznych 
warunkach oświetleniowych i atmosferycznych. Unikają takich sytuacji, w których czują 
się niepewnie czy niekomfortowo. Często dostosowują swoje zwyczaje do ograniczonych 
możliwości, np. poprzez zmniejszanie prędkości, unikanie prowadzenia samochodu 
w nocy czy zmniejszenie dystansu. Jednak, jak dowodzą wyniki wspomnianych wcześniej 
badań, owa świadomość przeważnie nie dotyczy deficytów poznawczych.  
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Tymczasem badania w warunkach symulowanych (na symulatorach jazdy), jak 
i rzeczywistych (na drodze) wskazują związek pomiędzy problemami wzrokowymi 
a zwiększonym prawdopodobieństwem spowodowania wypadku [18]. 

Dlatego też, tak istotne jest badanie opisywanych wyżej funkcji wzrokowych nie tylko 
z powodu zagrożenia bezpieczeństwa na drodze ale z powodów edukacyjnych, 
zwiększonej świadomości swojego stanu psychofizycznego (zaburzenia te mają tendencję 
do rozwijania się bardzo powoli, wobec tego ludzie często nawet nie są świadomi 
rozwijającej się choroby).  

Pamiętając, że ograniczenia przywileju prowadzenia pojazdu, który szczególnie dla 
starszych osób, może prowadzić do społecznej izolacji [19], należy szukać rozwiązań 
radzenia sobie z trudnościami tej natury, które to w obliczu rozwijającej się medycyny 
i nowych technologii mogą zostać naprawione. 
 
3.2.  Barwnikowe zwyrodnienie siatkówki 

Trudności z widzeniem zmierzchowym czy wrażliwością na kontrast związane są 
z różnymi zaburzeniami. Zaburzenia widzenia zmierzchowego są najczęściej następstwem 
barwnikowego zwyrodnienia siatkówki lub innych form ślepoty zmierzchowej [4]. 
W barwnikowym zwyrodnieniu siatkówki można wyróżnić trzy główne cechy, które mogą 
występować samodzielnie bądź we wzajemnych kombinacjach: 
 Ślepota zmierzchowa – na skutek degeneracji pręcików w siatkówce, odpowiedzialnych 

za widzenie czarno-białe, zaczyna się wówczas widzieć dużo gorzej w warunkach 
zmierzchowych,  

 Ograniczenie pola widzenia – rozwija się ono w zróżnicowany sposób. Może najpierw 
wystąpić na obrzeżach pola widzenia, w centrum siatkówki lub też w określonych jej 
miejscach w postaci mroczków.  

 Wrażliwość na światło – powoduje silny ból oczu [26]. 
W licznych badaniach [18] oceniano związek pomiędzy polem widzenia 

i bezpieczeństwem kierowcy. Johnson i współpracownicy wskazali, że wskaźnik 
wypadkowości był dwa razy wyższy u osób z zaburzeniem obuocznego pola widzenia. 
Podjęło również próbę zbadania związku pomiędzy polem widzenia kierowcy 
a bezpieczeństwem jazdy. W serii artykułów Wood i współpracownicy [39] oceniali 
wpływ symulowanego zaburzenia pola widzenia na wydajność jazdy na zamkniętym torze, 
stworzonym specjalnie do badania. Wyniki tych badań wskazują, że symulowane 
upośledzenie pola widzenia u kierowców wpływa negatywnie na niektóre funkcje np. 
identyfikację znaków drogowych, unikanie przeszkód drogowych oraz czas reakcji. 
Lovsund i Hedin [18] potwierdzają w badaniach z użyciem symulatora jazdy, że ubytki 
w polu widzenia kierowcy wpływają na osłabienie umiejętności wykrywania bodźców 
w otaczającym ich środowisku ruchu drogowego. 
 
3.3.  Zaćma 

Problemem, z jakim spotyka się coraz więcej ludzi, szczególnie w wieku starszym, ale 
będących również kierowcami jest zaćma. Zaćma polega na stopniowym zmętnieniu 
soczewki oka, co powoduje nieostre lub podwójne widzenie, zwiększoną wrażliwość na 
światło oraz aureole wokół punktów świetlnych. Pogarsza się ogólna zdolność widzenia, 
kolory stają się wyblakłe, może dojść nawet do znacznego upośledzenia widzenia [41]. 
Osoby z zaćmą, z obniżoną funkcją czułości kontrastowej, mogą mieć trudności zarówno 
w codziennym funkcjonowaniu np. z rozpoznawaniem mimiki twarzy, dostrzeżeniem 
krawędzi krawężnika, wlewaniem płynów do kubka, czytaniem w słabym oświetleniu, jak 
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i z jazdą o zmierzchu, w nocy i dostrzeganiem potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na 
drodze w odpowiednim czasie [23]. Potwierdzają to również badania [16] prowadzone 
przez australijskich optometrystów i psychologów. Zaćma to choroba charakterystyczna 
dla wieku starszego, jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że społeczeństwo całego świata 
starzeje się i liczba starszych kierowców w ruchu drogowym z roku na rok będzie się 
zwiększała. Zagadnienie jest o tyle ważne, iż wiele osób, chorujących na zaćmę nadal 
prowadzi pojazdy, pomimo, że ich widzenie zdecydowanie odbiega od wymaganych 
standardów. Zaćma niesie ze sobą różne zaburzenia widzenia (zmniejszenie ostrości 
wzroku, zwiększenie wrażliwości na olśnienie, zmniejszenie wrażliwości na kontrast), 
jednakże tylko wrażliwość na kontrast jest bezpośrednio związana ze wzrostem wskaźnika 
wypadkowości i zwiększonym ryzykiem wypadku. W badaniach Horswill 
i współpracowników [16] porównywano kierowców uczestniczących w wypadku z grupą 
kierowców bezwypadkowych i stwierdzono ośmiokrotnie większe prawdopodobieństwo 
wystąpienia obniżonej wrażliwości na kontrast w oku słabszym. W rozpoznawanie ryzyka 
przez kierowcę zaangażowane jest rozpoznanie potencjalnego zagrożenia w postaci innych 
użytkowników drogi, ocena prędkości innych pojazdów względem swojego, ocena 
możliwości wystąpienia kolizji. Zaćma może wpłynąć zarówno na możliwość 
rozpoznawania obiektów, jak i ocenę prędkości. Autorzy powyższych badań 
zaobserwowali występowanie korelacji wrażliwości na kontrast z percepcją ryzyka 
u kierowców po 65 roku życia – im niższa wrażliwość, tym dłuższy czas percepcji (np. 
zauważenie innych użytkowników drogi, albo innej przeszkody) [16].  

Wyniki badań przeprowadzonych przez Wooda i współpracowników [40] wskazują, że 
podczas jazdy w nocy, symulowana na uczestnikach badania przez nich zaćma, znacznie 
zmniejszała u kierowców wrażliwość na kontrast, wobec tego pogarszała zdecydowanie 
wydajność jazdy. Wpływała ona również na zmniejszoną liczbę rozpoznanych na drodze 
znaków drogowych. Podobnie, zdolność do wykrywania zagrożeń na drodze i ich unikania 
była znacznie gorsza przy symulowanych zaburzeniach wzroku, szczególnie przy zaćmie. 
Wszyscy uczestnicy badania jechali wolniej przy symulowanych zaburzeniach widzenia, 
co dowodzi, iż ograniczenie prędkości jest często jednym z potencjalnych środków 
kompensacyjnych przyjętych przez kierowców z zaburzeniami wzroku, jednakże rzadko 
wystarcza aby zrekompensować pogorszenie wydajności jazdy.  

Zaćma jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku u osób dorosłych w wieku powyżej 60 
lat. Chociaż są obecnie dostępne skuteczne metody leczenia tego schorzenia, wielu 
dorosłych musi sprostać zadaniu prowadzenia pojazdu z zaćmą, aż do chwili gdy nastąpi 
jej chirurgiczne usunięcie, a zwykle dochodzi do tego wtedy, gdy kierowca ma już 
poważne ograniczenia funkcjonalne. Z tego powodu niestety na drogach jeździ wielu 
kierowców z zaćmą.  
 
3.4. Jaskra 

Kolejnym zaburzeniem, które może współwystępować z zaćmą jest jaskra, 
charakteryzująca się postępującym zanikiem tarczy nerwu wzrokowego oraz postępującym 
ubytkiem pola widzenia, stopniowo prowadzących do całkowitej ślepoty. We wczesnym 
stadium przebiega ono bezobjawowo. Potem pojawia się stopniowa utrata widzenia 
obwodowego i zwiększenie liczby plam ślepych. Zmiany w obrębie nerwu wzrokowego są 
nieodwracalne [23]. Jaskra może być wkrótce drugą najczęstszą przyczyną ślepoty na 
świecie. Jest w tej chwili jedną z czterech największych przyczyn upośledzenia wzroku 
w starszym wieku. Kierowcy z jaskrą i zawężonym polem widzenia zgłaszają duże 
trudności z prowadzeniem pojazdu w ruchu drogowym. Badania stanu Washington 
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w Stanach Zjednoczonych dowiodły, że kierowcy którzy spowodowali wypadek byli dużo 
bardziej narażeni na schorzenie jakim jest jaskra [18].  
 
3.5.  Retinopatia cukrzycowa 

Retinopatia cukrzycowa jest bardzo specyficznym powikłaniem naczyniowym, 
zarówno dla cukrzycy typu 1 i typu 2. Stanowi ona poważne zagrożenie dla wzroku. 
Szacuje się, że retinopatia cukrzycowa jest w tej chwili najczęstszą przyczyną nowych 
przypadków ślepoty wśród osób dorosłych w wieku od 20 do 74 lat. Z badania Koepsella 
i współpracowników, wynika, że starsi kierowcy zaangażowani w wypadki drogowe mieli 
2,6 raza częściej retinopatię cukrzycową niż grupa kontrolna. De Klerk i Armstrong 
również donoszą o wyższym ryzyku hospitalizacji z powodu urazu drogowego wśród 
młodych ludzi chorujących na cukrzycę [18]. Cukrzyca wywołuje zmiany w narządzie 
wzroku jeszcze przed ujawnieniem się retinopatii. Do wczesnych powikłań ocznych 
cukrzycy należy: nawracające jęczmienie powiek, zaburzenia refrakcji, retinopatia prosta 
[11].  
 
3.6.  Zwyrodnienie plamki żółtej 

Po pięćdziesiątym roku życia następuje zwyrodnienie plamki żółtej, która skupiając 
komórki nerwowe odpowiada za powstawanie obrazu. W zaawansowanych stadiach może 
prowadzić nawet do całkowitego zaniku centralnego pola widzenia, co wskazuje iż skutki 
jej uszkodzenia są bardzo poważne. Do pierwszych symptomów należy: widzenie za mgłą, 
zamazane lub falujące plamki, zniekształcenie obrazu. W miarę rozwoju choroby 
pojawiają się zaburzenia widzenia barw, mroczki w centrum pola widzenia, następuje 
pogorszenie ostrości wzroku, pojawia się słabsza wrażliwość na kontrast i olśnienie oraz 
problemy z adaptacją do ciemności [11,23]. 
 
3.7.  Inne czynniki 

Istnieje wiele dodatkowych czynników wpływających na prawidłowe funkcjonowanie 
narządu wzroku. Oprócz zaburzeń widzenia związanych z chorobą znaczenie ma również 
znużenie, zdenerwowanie, rozproszenie uwagi, stres wywołany sytuacją na drodze, 
olśnienie, ograniczenie pola widzenia oraz zjawisko krótkowzroczności nocnej i ciała obce 
w oku. Część tych czynników wynika ze specyfiki wykonywanej przez kierowcę pracy, 
związanej z intensywnym zaangażowaniem narządu wzroku, prowadzącym często do jego 
zmęczenia. Stałe wpatrywanie się w określone punkty prowadzi do zmniejszenia częstości 
mrugania, co pogłębia zaburzenia stabilności filmu łzowego, spełniającego bardzo ważną 
rolę w prawidłowym funkcjonowaniu narządu wzroku. Zaburzenia tej ochronnej powłoki 
są jedną z częstszych przyczyn objawów dyskomfortu oczu. Do subiektywnych 
i przejściowych objawów zmęczenia zalicza się zamazywanie obrazów, ból oczu, 
dwojenie, zaburzenie zdolności oceny odległości. Natomiast stałym objawem jest ogólne 
wyczerpanie organizmu kierowcy: ociężałość powiek, osłabienie ruchów zbieżnych oczu, 
uczucie piasku pod powiekami, podwójne widzenie oraz późniejsze objawy takie jak 
uczucie zbyt szybkiej jazdy i halucynacje [20]. Na zmęczenie wzroku kierowcy, a tym 
samym na jego funkcjonalność, mają wpływ zarówno czynniki wewnętrzne (choroby 
układu krążenia, cukrzyca, padaczka oraz inne zaburzenia endokrynologiczne lub 
psychiatryczne, stosowanie niektórych leków i niedobory witaminowe), zewnętrzne 
(oświetlenie, jasność bodźca, kontrast pomiędzy bodźcem a jego tłem, środowisko, 
przedmiot i charakter pracy), środowiskowe (temperatura, ruch i wilgotność powietrza, 
klimatyzacja, zadymienie czy ogrzewanie) i miejscowe (stan refrakcji oka, szerokość 
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źrenicy, napięcie akomodacji, jakość filmu łzowego, prawidłowa fiksacja plamkowa oraz 
stan funkcjonalny czopków).  

 
4. Nowy obszar badań - wrażliwość na kontrast  
 

Wrażliwość na kontrast (zbadana po raz pierwszy przez Campbell i Green [9] w 1965 
roku) daje informację o zdolności człowieka do odróżniania widzianego obiektu od tła. 
Dostarcza również ważnych informacji o możliwościach wzrokowych osoby badanej, czyli 
obrazuje jej faktyczne funkcjonowanie wzrokowe. „Przez kontrast rozumie się stosunek 
ilości światła odbitego od dwóch znajdujących się obok siebie powierzchni, kontrast 
progowy z kolei to najmniejsza wartość kontrastu konieczna do zauważenia obiektu” [9 s. 
61].  

Badania dowiodły [11], że wrażliwość na kontrast i pole widzenia mają większy wpływ 
na orientację przestrzenną i prowadzenie pojazdu niż ostrość wzroku.  

Do oceny możliwości wzrokowych kierowcy najczęściej stosuje się tablice Snellena. 
Metoda ta bada zdolność do rozpoznawania zmniejszających się stopniowo znaków-liter 
o jednakowym, wysokim kontraście [32]. Wykorzystywana jest również do oceny wady 
refrakcji, jednakże jej wadą jest, iż nie wykrywa odchyleń w widzeniu takich jak zaćma, 
jaskra, choroby nerwu wzrokowego itp. Zdecydowanie rzadziej wykonuje się badania 
wrażliwości na kontrast. Tymczasem do oceny funkcjonowania wzrokowego badanie 
ostrości wzroku wyłącznie w dużym kontraście jest niewystarczające. Ponieważ widzenie 
rzeczywistego świata nie ogranicza się do czarno-białych obrazów o wysokim kontraście, 
ale składają się na nie obiekty o różnej wielkości, widziane w we mgle, nocą, w jaskrawym 
słońcu, stąd wiele zaburzeń widzenia wykazuje o wiele większe nasilenie w takich 
warunkach. Prowadzenie samochodu o zmierzchu lub we mgle nad ranem wymaga innych 
możliwości wzrokowych niż obserwacja obiektów na ulicy w pełnym słońcu. 

W scenerii ruchu drogowego, istotne obiekty są zwykle rozpoznawane poprzez różnice 
w kolorze i poprzez kontrast. Przy poziomie oświetlenia nocnego widzenie kolorów jest 
słabe, a zatem głównie dominuje kontrast. Z badań wynika, że przy zmniejszonej jasności 
i zmniejszonym kontraście czas reakcji kierowcy jest spowolniony, co wykazuje prostą 
zależność matematyczną i może być stosowane jako docelowy wskaźnik widoczności [24]. 
W ciągu godzin nocnych, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych jak deszcz czy 
mgła, informacje dopływające do zmysłu wzroku zostają zredukowane, widzenie konturów 
staje się gorsze i wzrasta ryzyko oślepienia. W tych okolicznościach, ostrość wzroku 
odgrywa mniejszą rolę niż umiejętność rozpoznawania słabego kontrastu. Szacuje się, że 
przy dobrych warunkach oświetleniowych przeciętny 75-latek wymaga co najmniej 
dwukrotnie silniejszego kontrastu dla zyskania komfortu patrzenia jak u osoby młodej, 
natomiast 90-latek i osoby starsze potrzebują kontrastu sześciokrotnie silniejszego [11]. 

Van den Berg i Van Rinn [30] wykryli wśród kierowców z sześciu krajów Unii 
Europejskiej, że 0,5% osób od 20 do 30 roku życia cierpi z powodu ograniczonej czułości 
kontrastu. Sprowadza się to do 1% dla osób między 45 a 54 rokiem życia, a odsetek ten 
wzrasta aż do 25,4% w grupie osób w wieku 75 lat lub więcej. Wobec tego wrażliwość na 
kontrast zdaje się być bardziej związana z prawdopodobieństwem spowodowania wypadku 
niż ostrość wzroku. McGwin Jr, Chapman i Owsley [18,19] stwierdzili, że obniżona 
wrażliwość na kontrast ma wpływ na szereg złożonych czynności w ruchu, np. na 
manewry wykonywane przy zakrętach jak również przy jeździe na drogach o dużym 
natężeniu ruchu a podczas procesu starzenia czułość na kontrast maleje.    
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Hess i Woo w swoim badaniu zademonstrowali osłabienie wrażliwości na kontrast 
u pacjentów z zaćmą już w 1980 roku [21]. Funkcja wrażliwości na kontrast mierzona 
w zwykłym oświetleniu daje nam tylko ograniczone informacje dotyczące utraty wzroku 
w życiu codziennym spowodowane rozproszeniem się światła wewnątrzgałkowego. 
W celu zwiększenia skutków rozproszenia światła na wrażliwość kontrastu Hess i Woo 
zmierzyli spadek czułości kontrastu podczas wprowadzania silnego źródła światła do pola 
widzenia. Ta procedura została przeprowadzona na sześciu osobach, które przeszły 
pozytywnie standardowe testy ostrości wzroku i wykazały tylko umiarkowany spadek 
wrażliwości na kontrast w zwykłym badaniu, jednakże narzekały na wizualne osłabienie, 
szczególnie w pracy.  

Ponieważ wiele danych [14] wskazuje na związki między spostrzeganiem kontrastu 
(wrażliwością na kontrast) a ryzykiem uczestnictwa w wypadku [1,19,21] dlatego wydaje 
się istotne wprowadzenie tego badania (oceny sprawności widzenia w warunkach 
zmierzchowych) do metodologii badania kierowców.  
 
4.1.  FVA – Functionak Visoin Analyzer 

Do oceny wrażliwości na kontrast, między innymi u kierowców, służy Zaawansowany 
Tester Widzenia (Functional Vision Analyzer – FVA) – kompleksowy tester okulistyczny, 
pozwalający na zaawansowane zbadanie szeregu funkcji wzrokowych. Na polskim rynku 
jest to urządzenie innowacyjne, działające jak dotąd tylko w kilku wiodących ośrodkach 
klinicznych. Badania widzenia kontrastu stanowią szczególny rodzaj pomiaru widzenia 
polegający na ocenie czułości kontrastowej osoby badanej, a tym samym ocenie zdolności 
jego widzenia w realnym otoczeniu. W jego skład wchodzi wiele testów. Poza testem 
wrażliwości na kontrast (test FACT) urządzenie posiada testy do badania: ostrości wzroku 
do dali (6 m, system ETDRS), ostrości wzroku do bliży (40 cm, system ETDRS), widzenia 
przestrzennego do dali (kółka Wirtha), widzenia barw (tablice pseudoizochromatyczne 
Ishihary), potencjalnej ostrości wzroku (system ETDRS), widzenia 
mezopowego/fotopowego, widzenia w olśnieniu dla dwóch poziomów i pola widzenia 
w płaszczyźnie horyzontalnej (45º – 85º) [9]. 

Testy FACT wrażliwości na kontrast (CSF) są jedynymi testami odpowiadającymi 
wymogom norm ANSI (American National Standard Institute) i FDA (Food and Drug 
Administartion), zawierają bowiem testy fal sinusoidalnych z antyaliasowaniem 
brzegowym. Dzięki temu urządzenie FVA jest stosowane przez FDA w badaniach 
dopuszczających nowe wyroby medyczne do obrotu na rynku USA. 

Urządzenie posiada system oświetlenia diodami LED z mechanizmem autokalibracji do 
warunków otoczenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać jednorodne i niepowtarzalne 
oświetlenie testów oraz tła, na którym są one wyświetlane. Poziomy oświetlenia 
fotopowego i mezopowego zostały precyzyjnie wykalibrowane (niezależnie od warunków 
zewnętrznych jest to luminancja 85 cd/m² oraz 3 cd/m²), podobnie jak dwa stopnie 
olśnienia (I stopień 10 lux/1 lux, II stopień 135 lux/28 lux). Dzięki temu urządzenie 
wykorzystywane jest na świecie jako podstawowe w badaniach klinicznych widzenia 
funkcjonalnego (jest to widzenie codzienne). Badania wrażliwości na kontrast pozwalają 
na wczesne wykrycie zaćmy, jaskry i AMD – choroby plamki żółtej, jeszcze zanim 
pojawią się objawy widoczne w standardowych badaniach okulistycznych. 

Zaletą tego urządzenia jest także ekonomiczność i łatwość w użyciu. 
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Rys. 6. Zaawansowany Tester Widzenia [zbiory ITS] 
Fig. 6. Functional Vision Analyzer [ITS collection] 

 
Najbardziej diagnostycznym testem w całym zestawie jest Test funkcjonalnej ostrości 

wzroku w kontraście F.A.C.T.® (The Functional Acuity Kontrast Test). Został stworzony 
w 1983 roku przez dr Arthura P. Ginsburga, pioniera technologii badania wrażliwości na 
kontrast. Test służy do oceny funkcjonalnej ostrości wzroku, czyli do oceny możliwości 
wzrokowych w codziennym funkcjonowaniu w realnym otoczeniu. Został stworzony 
w celu diagnozowania anomalii widzenia spowodowanych różnymi zaburzeniami, 
niemożliwymi do rozpoznania za pomocą innych testów [32]. Test ten jest ulepszoną 
wersją pierwotnego testu oraz daje dokładniejszy pomiar widzenia funkcjonalnego niż 
standardowe badanie metodą tablic Snellena.   

Tester FVA posiada 150 slajdów, co daje możliwość stworzenia własnego zestawu (12) 
slajdów do badań m.in. w: okulistyce, optometrii, medycynie pracy, szkole, praktyce 
pediatrycznej, medycynie sportu, zdrowiu publicznym, medycynie ogólnej, medycynie 
transportu, badaniach kierowców, lotnictwie, badaniach wrażliwości na kontrast. 
Pomiar wrażliwości na kontrast może być wykonywany przy użyciu jednej z poniższych 
strategii [9]:  
 widzenie nocne bez olśnienia,  
 widzenie nocne z olśnieniem,  
 widzenie dzienne bez olśnienia,  
 widzenie dzienne z olśnieniem,  
a olśnienie może być prezentowane w dwóch poziomach intensywności. 

Test F.A.C.T.® polega na tym, iż na polach o kształcie koła znajdują się prążki o różnej 
częstotliwości przestrzennej i różnym kontraście. Koła z prążkami znajdują się w pięciu 
rzędach o zmniejszających się poziomach kontrastu. W każdym rzędzie znajduje się 9 kół 
z prążkami o różnej, zmniejszającej się częstotliwości przestrzennej. Prążki są ustawione 
w jednej z trzech pozycji – górny koniec prążka może być skierowany w prawo, w lewo, 
ku górze. 
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Rys.7. Przykład obrazków testowych do badania wrażliwości na kontrast [18] 

Fig. 7. Examples of test images for testing sensitivity to contrast [18] 
 

Wyniki pomiaru wrażliwości na kontrast dokonywany za pomocą testu przedstawione 
są w postaci krzywej wrażliwości na kontrast. Na osi pionowej są naniesione wartości 
wrażliwości na kontrast (im wyższa wartość, tym lepsza zdolność do zauważenia 
przedmiotów o niższym kontraście). Na osi poziomej znajdują się wartości częstotliwości 
przestrzennych odniesione do sinusoidalnych fal. Podczas badania wrażliwości na kontrast 
zapisywane są wyniki częstotliwości przestrzennej i poziomu kontrastu prezentowanych 
wzorów prążkowych. Pozwala to na wykreślenie krzywej, której zarówno kształt, jak 
i położenie w układzie współrzędnych dostarczają nam informacji o stanie układu 
wzrokowego osoby badanej. Prawidłowa krzywa powinna mieścić się w zaciemnionym 
obszarze. 

 
Rys. 8. Wczesna i zaawansowana zaćma [32] 

Fig. 8. Early and advanced cataract [32] 
 

 
Rys. 9. Prawidłowe widzenie i zaawansowana jaskra [32] 

Fig. 9. Proper vision and advanced glaucoma [32] 
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Różne zaburzenia widzenia (zaćma, jaskra) czy problemy neurologiczne będą miały 
odmienny wpływ na kształt krzywej. W sytuacji występowania odchyleń (wyniki 
znajdujące się poniżej normy) na krzywej, należy pogłębić badania. 

Walorem edukacyjnym badania jest możliwość zaprezentowania badanemu na ekranie 
monitora różnicy w widzeniu za pomocą dwóch obrazów (jak powinien widzieć, a jak 
widzi). 
 
Podsumowanie  
 

Prawidłowo funkcjonujący narząd wzroku jest podstawowym elementem bezpiecznej 
jazdy. Obniżenie sprawności funkcji wzrokowych może okazać się niebezpieczne zarówno 
dla kierowcy, jak i innych użytkowników dróg.  

Oceną zdolności widzenia w mroku (widzenia zmierzchowego) i wrażliwości na 
olśnienie (oślepienie) dotychczas zajmowali się psychologowie transportu. Projekt nowego 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców nie 
ujmuje ich już w metodologii badań, pozostawiając badania funkcji wzrokowych, 
w całości, w kompetencjach specjalistów – lekarzy. To lekarz po specjalistycznych 
badaniach może zasugerować wpisanie kodów ograniczających użytkowanie prawa jazdy 
(np. kody z grupy 01, jak i stosunkowo mało popularne a użyteczne z grupy 05). Nie mniej 
jednak, ponieważ widzenie w warunkach zmniejszonej jasności jest ważnym aspektem 
z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na 
te elementy, które mogą przyczyniać się do uczestnictwa w kolizji czy wypadku 
drogowym. 

Wiele badań przeprowadzonych na kierowcach podkreśla zależność między 
wrażliwością na kontrast i ryzykiem wypadkowym. Kierowcy spełniający normy dla 
prowadzenia pojazdów (oparte na ostrości widzenia), mogą być narażeni na ryzyko 
wypadku czy kolizji z powodu zaburzeń w zdolności do wykrywania zagrożeń w ruchu 
drogowym. Stąd pojawiające się postulaty wprowadzenia minimalnych standardów dla 
widzenia dla kierowców oparte na wrażliwości na kontrast [31]. Zalecane są również 
zmiany w projektowaniu infrastruktury drogowej zgodnie ze wskazówkami, iż 
wysokokontrastowe środowisko drogowe może poprawić wskaźnik wykrywania zagrożeń 
wśród osób z obniżoną wrażliwością na kontrast.  

Badanie wrażliwości na kontrast ma wiele korzyści. Pomaga we wczesnym 
wykrywaniu poważnych schorzeń narządu wzroku, jest również pomocne jest 
w monitorowaniu i pomiarach jakości widzenia przed i po zabiegach laserowych, ale 
przede wszystkim daje kierowcy wiedzę o jego sprawnościach, powodując tym samym 
wzbudzenie autorefleksji i możliwość świadomego wyboru np. pory dnia na jazdę - 
unikania jazdy nocą, czy zmniejszenie przebywanego dystansu. 

W Zakładzie Psychologii Transportu i Fizjologii ITS Tester FVA jest urządzeniem 
nowym, stopniowo wykorzystywanym w diagnostyce kierowców. Obecnie 
przygotowywane są badania pilotażowe z wykorzystaniem tego urządzenia. 
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