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ROZPOZNAWANIE OBRAZÓW GRAFICZNYCH 

JAKO CZYNNIK DECYDUJĄCY O SUKCESIE 

W DYSCYPLINIACH INŻYNIERSKICH 

 

Słowa kluczowe: badania w zakresie rozpoznawania sygnałów graficznych, postrzeganie i 

rozpoznawanie obrazów graficznych, edukacja 

 

Badania w zakresie postrzegania i rozpoznawania obrazów graficznych oraz ich 

prawidłowej interpretacji były prowadzone przez psychologów od dawna. Tak jak w procesie 

rozwojowym każdego człowieka niezwykle ważną rolę odgrywa umiejętność pisania i czytania, czyli 

rozpoznawania, rozumienia i kojarzenia treści, tak dla studentów kierunków inżynierskich istotnym 

czynnikiem decydującym o sukcesie w zawodzie inżyniera wydają się być indywidualne 

predyspozycje w kierunku rozumienia i rozpoznawania znaków czy obrazów graficznych. Teorią 

postrzegania wraz z analizą sposobu detekcji sygnałów oraz opisem tzw. efektu złudzeń optycznych 

zajmuje się psychologia rozwojowa (Rużyczka, 2014). 

Planowanie treści sylabusów na studiach inżynierskich dla przedmiotów z tzw. grupy 

podstawowej powinno uwzględniać rozwój u studentów zdolności w zakresie rozpoznawania 

obrazów graficznych jakimi są na przykład rzuty obiektów trójwymiarowych na płaszczyźnie 

rysunku, umiejętności odtwarzania obiektów przestrzennych na podstawie ich rzutów, umiejętności 

dokonywania manipulacji obiektami trójwymiarowymi czy płaskimi w przestrzeni (np. dokonywanie 

ich obrotu czy konstruowanie lustrzanego odbicia). A zatem, planowanie treści wykładów na 

studiach inżynierskich powinno podlegać systematycznemu i celowemu działaniu, a badania w 

zakresie zdolności postrzegania przestrzennego i prawidłowego rozpoznawania znaków graficznych 

są już prowadzone zarówno w krajach zachodnich (Danos, Norman) jak i w Polsce (Gorska, 1998). 

Systematyczne badania powinny zaowocować w postaci wytyczenia ram dla tworzenia 

programów (=curricula) przedmiotów z szeroko pojętej dziedziny jaką jest tzw. „visual science” 

(ang.), która została zdefiniowana przez amerykańskich naukowców (Bertoline, 1998), a która nie 

istnieje jako dziedzina w klasyfikacji obszarów badawczych wyszczególnionych przez MNiSzW. Do 

grupy przedmiotów skupionych na obszarze grafiki należą na studiach technicznych przedmioty takie 

jak Geometria wykreślna, Grafika komputerowa, Podstawy projektowania wspomaganego 

komputerem, Rysunek techniczny, Wizualizacje projektowe, Wizualizacja w projektowaniu dróg. 
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Tworzenie ram dla programów uwzględniających potrzeby studentów studiów inżynierskich jest 

niezwykle ważne w kontekście znalezienia wspólnego mianownika dla prowadzonych badań,  

którym jest kształcenie umiejętności rozpoznawania obrazów graficznych. Temat jest znany 

badaczom w wielu krajach świata (Barr i in., 1994; Bertoline, 1998; Danos i in.,2014; Wilmot, 1999), 

a także jest znany w środowisku polskim (Żakowska, 2001), jednakże rozpoznawany głównie przez 

psychologów, chociaż powinien być znany również w kręgach edukacyjnych na studiach 

inżynierskich. 

Celem niniejszej pracy jest dokonanie systemowej analizy badawczej dostępnej literatury 

w zakresie badań dotyczących tzw. „graphicacy” czyli umiejętności rozpoznawania znaków/obrazów 

graficznych i wykorzystania tych umiejętności w praktyce inżynierskiej, a następnie opracowanie 

kryteriów jakim powinny podlegać ramy programów studiów inżynierskich dla dostosowania ich do 

wymogu kształcenia oraz w efekcie osiągnięcia zdolności do prawidłowej interpretacji znaków 

graficznych przez przyszłych inżynierów, którzy są absolwentami kierunków technicznych. 
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