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Efekt rozgrzania poznawczego 

a podatno!" na dezinformacj#

Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk

Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello!ski

Efekt dezinformacji jest zjawiskiem polegaj$cym na w $czaniu przez !wiadka pewnego zdarzenia do rela-

cji o nim elementów niezgodnych z jego przebiegiem, pochodz$cych z innych %róde  ni& samo zdarzenie. 

W typowej procedurze badaj$cej to zjawisko badani ogl$daj$ Þlm, nast#pnie czytaj$ tekst, który w gru-

pie eksperymentalnej zawiera szczegó y niezgodne z Þlmem, a nast#pnie wykonuj$ test pami#ci mate-

ria u oryginalnego. Badani z grupy eksperymentalnej zwykle gorzej wykonuj$ test pami#ci Þlmu. Celem 

niniejszego badania by a próba sprawdzenia, jak – wprowadzone bezpo!rednio przed manipulacj$ dezin-

formacj$ – przeci$&enie poznawcze, skutkuj$ce rozgrzaniem poznawczym, modyÞkuje podatno!" na efekt 

dezinformacji. Stwierdzono, &e rozgrzanie poznawcze powoduje wzrost odporno!ci na efekt dezinformacji. 

Dowiedziono tak&e, zgodnie z oczekiwaniami, i& rozgrzanie poznawcze polepsza odpami#tywanie mate-

ria u niedezinformowanego.

S owa kluczowe: dezinformacja, pami#", rozgrzanie poznawcze, przeci$&enie poznawcze, zeznania !wiad-

ków, podatno!" na sugestie, efekt dezinformacji

Efekt dezinformacji

Efekt dezinformacji jest zjawiskiem polegaj$cym na 

w $czaniu przez !wiadka pewnego zdarzenia do relacji 

o nim elementów niezgodnych z jego przebiegiem, po-

chodz$cych z innych %róde  ni& to zdarzenie (Polczyk, 

2007). W typowej klasycznej procedurze eksperymen-

talnej badaj$cej to zjawisko (np. Loftus, Miller i Burns, 

1978) osoby badane ogl$daj$ jaki! materia  oryginalny, 

np. Þ lm lub seri# slajdów, nast#pnie czytaj$ tekst, który 

w grupie eksperymentalnej zawiera szczegó y niezgodne 

z orygina em, a nast#pnie wykonuj$ test pami#ci materia u 

oryginalnego. W ogromnej liczbie bada', przy u&yciu 

ró&nych wariantów i odmian tej procedury, wielokrotnie 

zreplikowano efekt dezinformacji polegaj$cy na tym, &e 

osoby z grupy eksperymentalnej uzyskuj$ gorsze wyniki 

od osób z grupy kontrolnej, udzielaj$c odpowiedzi zgod-

nych z dezinformacj$, a nie z materia em oryginalnym 

(por. przegl$d: Polczyk, 2007; Wright i Loftus, 1998).

Badania nad efektem dezinformacji s$ prowadzone 

bardzo intensywnie, z uwagi na ich oczywisty zwi$zek 

z s$dow$ psychologi$ stosowan$, a dok adnie mówi$c – 

z jako!ci$ zezna' !wiadków naocznych (Loftus, 1996). 

W realnym &yciu bowiem jest mo&liwe, i& osoba b#d$ca 

naocznym !wiadkiem przest#pstwa, zanim o nim zezna 

policji czy w s$dzie, odbiera ró&ne docieraj$ce do niej 

i niekoniecznie prawdziwe informacje na temat tego zda-

rzenia. Je!li jest ono nag o!nione w mediach, takie nast#p-

cze informacje mog$ pochodzi" ze !rodków masowego 

przekazu albo internetu (Yagle, 1981). Ale nawet je!li nie 

jest nag o!nione, i tak do !wiadka mog$ dociera" infor-

macje na temat tego zdarzenia, pochodz$ce z drugiej r#ki 

i cz#sto niezgodne z prawd$. W takich sytuacjach trzeba 

si# liczy" z obni&on$ jako!ci$ zezna', a tym samym ze 

zwi#kszon$ mo&liwo!ci$ nieskazania osoby winnej lub 

skazania osoby niewinnej.
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Dotychczasowe badania coraz wyra%niej sugeruj$, 

&e za efekt dezinformacji mog$ by" odpowiedzialne 

dwa rodzaje mechanizmów: pami#ciowe i niepami#cio-

we (Polczyk, 2007). Mo&na je okre!li" jako poznawcze 

(zwi$zane z funkcjonowaniem pami#ci) oraz spo eczne 

(zwi$zane z wp ywem spo ecznym).

Zwolennicy teorii pami#ciowych (stanowi$cy obecnie 

wi#kszo!" badaczy) uznaj$, &e za mechanizm efektu dez-

informacji jest odpowiedzialne jakie! zak ócenie funkcjo-

nowania pami#ci wywo ane dezinformacj$. Historycznie 

najstarsze s$ teorie g osz$ce, &e dezinformacja wywiera 

szkodliwy wp yw na !lad pami#ciowy zwi$zany z infor-

macj$ oryginaln$, na przyk ad nadpisuje (Loftus i in., 

1978) lub zmienia go (Loftus, 1975). Natomiast wed ug 

najbardziej obecnie rozpowszechnionej teorii dezinfor-

macja mo&e by" uznana za informacj# oryginaln$, ponie-

wa& jednostka nie pami#ta, &e pochodzi ona z innego ni& 

zdarzenie %ród a (teoria b #dów w monitorowaniu %ró-

d a informacji – source monitoring framework; Lindsay, 

1990; Lindsay i Johnson, 1989; Zaragoza i Lane, 1994; 

por. Davidson i Glisky, 2002)1.

Druga kategoria wyja!nie' mechanizmów efektu dez-

informacji jest zwi$zana z teoriami niepami#ciowymi. 

Historycznie najwcze!niejszym takim uj#ciem jest propo-

zycja McCloskeya i Zaragozy (1985a, 1985b). Stwierdzili 

oni, &e do efektu dezinformacji – rozumianego operacyj-

nie jako gorsze wyniki pami#ciowe osób w grupie dezin-

formowanej ni& kontrolnej – mo&e doj!" równie& wtedy, 

gdy dezinformacja nie wywiera &adnego wp ywu na !lad 

pami#ciowy dotycz$cy informacji oryginalnej. Mo&liwe 

jest przede wszystkim, &e badany w ogóle nie zauwa&y  
informacji oryginalnej, a tym samym jej nie zapami#ta , 
ale zauwa&y  i zapami#ta  dezinformacj#, o której – rzecz 

jasna – nie wie, &e jest informacj$ fa szyw$, i u&ywa jej 

w dobrej wierze jako odpowiedzi. Innymi s owy, docho-

dzi do uzupe niania luk pami#ciowych, a nie do uszka-

dzania oryginalnego !ladu pami#ciowego (poniewa& nie 

by o czego uszkadza"). Co wa&niejsze, do efektu dezin-

formacji mo&e doj!" nawet wtedy, gdy badany dobrze 

pami#ta zarówno orygina , jak i dezinformacj#. Taki ba-

dany mo&e zdecydowa" si# na odpowied% zgodn$ z dez-

informacj$, czyli pochodz$c$ ze %ród a zewn#trznego, 

a niezgodn$ z w asn$ pami#ci$, poniewa& na przyk ad tej 

ostatniej nie ufa, lecz ufa eksperymentatorowi – dostar-

czycielowi tekstu. Innymi s owy, mamy tu do czynienia 

ze skutkami pewnego rodzaju wp ywu spo ecznego, a nie 

z zak óceniem procesów poznawczych. Silnego poparcia 

empirycznego dla niepami#ciowych mechanizmów dez-

informacji dostarczyli Blank (1998) i Polczyk (2007).

Jednym z wa&niejszych nurtów bada' w opisywanym 

obszarze s$ eksperymenty poszukuj$ce wyznaczników 

wielko!ci efektu dezinformacji, to jest czynników sytu-

acyjnych lub cech indywidualnych wp ywaj$cych na to, 

ile osób i w jakim stopniu ulega dezinformacji. Wiedza 

na ten temat jest wa&na nie tylko dla s$dowej psychologii 

stosowanej, lecz tak&e dla analiz teoretycznych poszuku-

j$cych psychologicznych mechanizmów tego zjawiska. 

Eksperyment opisany w niniejszym artykule dotyczy 

pewnego potencjalnego wyznacznika wielko!ci efektu 

dezinformacji: przeci$&enia poznawczego. Wyniki b#d$ 

interpretowane jednak równie& z perspektywy samego 

mechanizmu tego fenomenu.

Wiedza na temat wyznaczników wielko!ci efektu dez-

informacji jest obecnie do!" obszerna. Do najwa&niej-

szych zmiennych o charakterze cech indywidualnych, 

ujemnie powi$zanych z uleganiem dezinformacji, mo&-

na zaliczy" inteligencj# ogóln$ (np. Gudjonsson, Clare 

i Rutter, 1994) i pami#" (np. Geddie, Fradin i Beer, 

2000). Dodatnio natomiast z podatno!ci$ na dezinfor-

macj# korelowa y nie!mia o!", brak asertywno!ci, brak 

pewno!ci siebie i impulsywno!" (Clarke-Stewart, Malloy 

i Allhusen, 2004) oraz, przynajmniej w niektórych bada-

niach, absorpcja (sk onno!" do prze&ywania stanów zaan-

ga&owania uwagi), dysocjacja (np. Eisen i Carlson, 1998) 

i zdolno!ci wyobra&eniowe (np. Schooler i Loftus, 1993). 

U-kszta tnie z podatno!ci$ na efekt dezinformacji wi$&e 

si# wiek – osoby w !rednim wieku s$ mniej podatne ni& 

dzieci i osoby w okresie pó%nej doros o!ci (Minakowska, 

G$barczyk i Polczyk, 2005).

Spo!ród dodatnich wyznaczników efektu dezinfor-

macji, wykrytych za pomoc$ manipulacji eksperymen-

talnych, mo&na wymieni" przede wszystkim: d ugi czas 

mi#dzy informacj$ oryginaln$ i dezinformacj$ po $czony 

z krótkim odst#pem mi#dzy dezinformacj$ i testem ko'-

cowym (Loftus i in., 1978) oraz powtarzanie dezinfor-

macji (Zaragoza i Mitchell, 1996). Ujemnymi natomiast 

wyznacznikami wielko!ci efektu dezinformacji okaza-

 y si# na przyk ad: powtarzanie informacji oryginalnej 

(Pezdek i Roe, 1995), wyrazisto!" informacji oryginal-

nej (Loftus, 1979), ostrzeganie o dezinformacji (Greene, 

Flynn i Loftus, 1982).

Eksperyment przedstawiony w niniejszym artykule do-

tyczy pewnego sytuacyjnego wyznacznika podatno!ci na 

efekt dezinformacji, a dok adnie mówi$c – przeci$&enia 

poznawczego. Jak dot$d wykazano empirycznie wp yw 

przeci$&enia poznawczego na mi#dzy innymi procesy 

uwagowe (np. (piewak, Ziaja i Doli'ski, 2003), podat-

no!" na wp yw spo eczny (np. (piewak, 2002), procesy 

planowania (np. Lorist i in., 2000) czy funkcjonowanie 

pami#ci (np. Szpitalak i Wierzcho', 2008). O ile nam na-

tomiast wiadomo, s$ to pierwsze badania wi$&$ce prze-

ci$&enie poznawcze z efektem dezinformacji.
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Rozgrzanie poznawcze

Dotychczasowe analizy teoretyczne i badania empi-

ryczne wyra%nie wskazuj$, &e przeci$&enie poznawcze 

mo&e skutkowa" dwoma zjawiskami: zm#czeniem psy-

chicznym i rozgrzaniem poznawczym. Decyduj$ce przy 

tym s$ dwa czynniki: czas trwania przeci$&enia poznaw-

czego (w pocz$tkowej fazie doci$&ania nast#puje roz-

grzanie, a w miar# kontynuowania aktywno!ci poznaw-

czej – zm#czenie) oraz trudno!" zadania doci$&aj$cego 

(np. Szpitalak i Wierzcho', 2008; Szpitalak i Wierzcho', 

2010; (piewak, 2006). W niniejszym artykule skoncen-

trowano si# na pierwszym z tych aspektów przeci$&enia, 

to jest na rozgrzaniu poznawczym.

Zjawisko rozgrzania poznawczego jest rzadziej badane 

i mniej rozpoznane ni& zm#czenie psychiczne. W literatu-

rze przedmiotu nie uda o nam si# znale%" jednoznacznej 

jego deÞ nicji. Spotka" mo&na deÞ nicje operacyjne, na 

przyk ad (piewak (2006) uwa&a, &e o stanie rozgrzania 

poznawczego mo&na mówi", gdy w konsekwencji prze-

ci$&enia systemu poznawczego poziom wykonania zada-

nia ulega podniesieniu w grupie kontrolnej, najprawdo-

podobniej w nast#pstwie czasowego wzrostu dost#pno!ci 

zasobów. Dla (piewaka (2006) synonimem tak rozumia-

nego rozgrzania poznawczego jest efekt poznawczej mo-

bilizacji. Mo&na zatem przyj$", &e rozgrzanie poznawcze 

jest stanem, w którym procesy poznawcze s$ w stanie 

podwy&szonej gotowo!ci do spe niania swoich funkcji.

Podawanymi w literaturze przedmiotu wyja!nieniami 

efektu rozgrzania poznawczego jest hipoteza efektywne-

go wykorzystania zasobów ((piewak i in., 2003) b$d% hi-

poteza transferu wprawy z uprzedniej aktywno!ci na bie-

&$c$ oraz wygaszanie czynno!ci nieistotnych ((piewak, 

2006). Mo&liwe, &e w sytuacji braku doci$&ania systemu 

poznawczego energia mentalna jest rozproszona na wie-

le podsystemów. W sytuacji nap ywaj$cej do podmiotu 

intensywnej stymulacji energia mo&e ulega" przekiero-

waniu mi#dzy podsystemami, a po pewnym czasie mo&e 

dochodzi" do integracji energii wokó  tych podsystemów, 

które s$ najaktywniejsze. Wyja!nia oby to, zdaniem (pie-

waka, efekt rozgrzania poznawczego.

Hipotezy badawcze

Przede wszystkim oczekiwali!my wyst$pienia efektu 

dezinformacji w grupach, w których w materiale nast#p-

czym podano dezinformacj# – uczestnicy badania z tych 

grup powinni mie" istotnie ni&sz$ poprawno!" w te!cie 

pami#ci w porównaniu z uczestnikami z warunków nie-

dezinformowanych. Jest to hipoteza dotycz$ca replika-

cji efektu dezinformacji, postawiona na podstawie bar-

dzo du&ej liczby dotychczasowych bada' (por. Polczyk, 

2007), w których ten efekt uzyskano.

Stawiali!my równie& tez#, &e rozgrzanie poznawcze 

b#dzie zwi#ksza" podatno!" na dezinformacj#. Wpro-

wadzenie osoby badanej w stan rozgrzania powinno bo-

wiem spowodowa", ogólnie mówi$c, wzrost mobilizacji 

systemu poznawczego, wzmo&on$ gotowo!" do odbio-

ru informacji czy – operuj$c terminologi$ Kahnemana 

(1973) czy Baumeistera (2004) – zwi#kszenie dost#pnych 

zasobów poznawczych. Manifestowa" si# to powinno 

mi#dzy innymi wzrostem gotowo"ci poznawczej do od-

bioru i kodowania nap ywaj$cych informacji.

W zwi$zku z tym, w przypadku osób z grupy niedezin-

formowanej rozgrzewanej powinno to znale%" odzwier-

ciedlenie w poprawniejszym, w porównaniu z uczest-

nikami z grupy niedezinformowanej nierozgrzewanej, 

poziomem wykonania testu pami#ci. Powinno tak by" 

wskutek spowodowanego rozgrzaniem wzrostu koncen-

tracji na odbiorze materia u nast#pczego (niezawieraj$-

cego dezinformacji w tej grupie) u osób rozgrzewanych 

w porównaniu z nierozgrzewanymi. Podobnych wyników 

mo&na oczekiwa" w przypadku pyta' buforowych – lep-

sza koncentracja na materiale nast#pczym zwi$zanym 

z tymi pytaniami powinna owocowa" lepszymi odpowie-

dziami w te!cie ko'cowym.

Oczekiwali!my te&, &e rozgrzanie poznawcze pogor-

szy wyniki w te!cie pami#ci osobom dezinformowanym, 

w porównaniu z osobami dezinformowanymi nierozgrze-

wanymi. Innymi s owy, spodziewamy si#, &e rozgrzanie 

zwi#ksza podatno!" na dezinformacj#. Powinno dzia" si# 

tak dlatego, &e, zgodnie z tym, co napisano powy&ej, nale-

&y oczekiwa", i& jednym ze skutków rozgrzania poznaw-

czego b#dzie wi#ksza otwarto!" systemu poznawczego 

na odbiór informacji – w tym przypadku dezinformacji. 

Poniewa& badani b#d$ rozgrzani poznawczo w momencie 

wystawienia ich na dzia anie dezinformacji (poni&ej opis 

procedury), zatem powinni ulega" jej bardziej ni& osoby 

nierozgrzane.

Mo&liwe by o równie&, i& rozgrzanie poznawcze osób 

dezinformowanych spowoduje efekt odwrotny – wsku-

tek mobilizacji systemu poznawczego nast$pi nie tylko 

wzrost detekcji zawartej w materiale nast#pczym dezin-

formacji, lecz tak&e zwi#kszenie mo&liwo!ci wychwy-

cenia rozbie&no!ci mi#dzy materia em oryginalnym 

a nast#pczym. Skutkowa oby to spadkiem podatno!ci na 

dezinformacj#. Podkre!li" nale&y, i& to, jaki u&ytek oso-

ba badana zrobi ze swej !wiadomo!ci rozbie&no!ci, to 

jest, czy zdecyduje si# na odpowied% zgodn$ z materia-

 em oryginalnym, czy z dezinformacj$, zale&y od wielu 

czynników, takich jak niewiara w poprawno!" w asnych 

wspomnie' czy za o&enie, &e eksperymentator nie wpro-

wadzi by badanych w b $d.
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Podsumowuj$c, na podstawie dost#pnej wiedzy o roz-

grzaniu poznawczym oraz o efekcie dezinformacji mo&na 

by o postawi" dwie alternatywne hipotezy: w my!l pierw-

szej rozgrzanie poznawcze zwi#ksza podatno!" na dezin-

formacj#, w my!l drugiej – zmniejsza.

Metoda

Osoby badane

W badaniu wzi# y udzia  154 osoby (80 kobiet, 74 m#&-

czyzn; w niektórych analizach liczba osób badanych by a 

nieco ni&sza, co ka&dorazowo odnotowano w tabelach). 

(rednia wieku wynios a 22,17 (SD = 3,33). Za udzia  
w eksperymencie uczestnicy otrzymywali 15 z .

Materia y

W celu doci$&enia poznawczego wykorzystano kompu-

terowe zadania w asnego autorstwa, wykorzystane w po-

dobnym celu w innych badaniach (Szpitalak i Wierzcho', 

2008; 2010). Procedura ta polega na rozwi$zywaniu 

w pami#ci zada' matematycznych zgodnie z regu $ pre-

zentowan$ na monitorze komputera. Zadaniem osoby 

badanej jest wykonywanie operacji na trzycyfrowych 

liczbach [np. regu a (x + 17) • 3 – 67, gdy liczb$ bazow$ 

jest 304]. Czas na wykonanie ka&dego zadania jest ogra-

niczony do 20 sekund. Przed jego up ywem osoba badana 

musi poda" wynik dzia ania i przej!" do kolejnego zada-

nia. Regu a zmienia si# w trakcie zadania co 2 minuty, co 

ma zapobiec automatyzacji czynno!ci.

„Kwestionariuszow$” miar$ przeci$&enia poznawczego 

by a Lista Przymiotnikowa Thayera (LPT, wersja skróco-

na, w adaptacji polskiej Grzego owskiej-Klarkowskiej, 

1982). Co prawda narz#dzie to jest przeznaczone do po-

miaru nasilenia aktywacji, jednak wydaje si#, &e przynaj-

mniej niektóre jego podskale mog$ s u&y" jako warto-

!ciowy wska%nik rozgrzania poznawczego (na przyk ad 

podskala „Aktywacja Ogólna”, zawieraj$ca takie itemy, 

jak „aktywny”, „energiczny” itp.).

Ponadto w badaniu wykorzystano, przygotowane na 

jego potrzeby, pó toraminutowe nagranie d%wi#kowe 

traktuj$ce o – niedotycz$cych uczestników badania – re-

formach w o!wiacie (jako materia  oryginalny), materia  
nast#pczy w postaci krótkiego opisu tre!ci nagrania, za-

wieraj$cy dezinformacj# b$d% jej niezawieraj$cy, oraz 

test pami#ci z o&ony z sze!ciu pyta' otwartych i osiem-

nastu pyta' wymuszonego wyboru spomi#dzy dwu mo&-

liwo!ci (w tym dziesi#" pyta' krytycznych i osiem pyta' 

buforowych). Materia  oryginalny i nast#pczy zamiesz-

czono w aneksie.

Procedura

Eksperyment odbywa  si# w kilkuosobowych grupach. 

Uczestników informowano, i& badanie dotyczy wp ywu 

aktywizacji umys owej na procesy przetwarzania infor-

macji. Na pocz$tku uczestnikom zaprezentowano mate-

ria  oryginalny (w postaci pó toraminutowego nagrania 

b#d$cego rzekomo fragmentem wypowiedzi jednego 

z propagatorów reformy w szkolnictwie), poprzedzony 

pro!b$ o jego uwa&ne wys uchanie, bez instruowania 

o koncentracji na zapami#tywaniu jego tre!ci. W kolej-

nym etapie osoby z grup eksperymentalnych zosta y pod-

dane procedurze doci$&ania systemu poznawczego przez 

wykonywanie dzia a' na liczbach. W celu zachowania we 

wszystkich warunkach takich samych odst#pów czaso-

wych mi#dzy ekspozycj$ materia u oryginalnego i mate-

ria u nast#pczego, osoby z grupy kontrolnej, niedoci$&ane 

poznawczo, wype nia y seri# kwestionariuszy niezwi$za-

nych z celem badania2. Po wys uchaniu nagrania osoby 

badane wykonywa y – w zale&no!ci od grupy: 1) trzy-

dziestominutow$ wersj# komputerowej procedury dzia a' 

na liczbach; 2) przez kwadrans rozwi$zywa y kwestiona-

riusz niezwi$zany z tematyk$ badania, po czym wykony-

wa y pi#tnastominutow$ wersj# komputerowej procedury 

dzia a' na liczbach3; 3) przez pó  godziny rozwi$zywa y 

kwestionariusze niezwi$zane z tematyk$ badania (gru-

pa kontrolna). Osobom z grup doci$&anych poznawczo, 

oprócz instrukcji dotycz$cej przebiegu zadania doci$&aj$-

cego widniej$cej na monitorze komputera, eksperymenta-

tor udziela  krótkiej informacji na temat czasu trwania za-

dania i sposobu wykonywania dzia a'. Podkre!la  tak&e, 

i& wi#kszo!" dzia a' jest trudna do wykonania, w zwi$z-

ku z czym osoby badane mog$ nie zd$&y" ich policzy", 

co jest normalne i nie powinny si# z tego powodu dener-

wowa". Eksperymentator zaznacza , &e liczy si# nie sam 

wynik, ale przede wszystkim to, &eby uczestnicy przez 

ca y czas trwania zadania starali si# intensywnie liczy", 

nawet je!liby im si# zdawa o, &e nie dadz$ rady wykona" 

dzia ania w wyznaczonym czasie. Zabieg taki by  podyk-

towany do!wiadczeniem z poprzednich bada' z zasto-

sowaniem wspomnianego narz#dzia doci$&aj$cego (por. 

Szpitalak i Wierzcho', 2008; Eksperyment I), kiedy na 

69 osób badanych a& 8 (co stanowi ponad 11,5% próby) 

zrezygnowa o z dalszego udzia u w badaniu, nie mog$c 

sobie poradzi" z trudno!ci$ zadania.

Kolejna faza polega a na wype nieniu przez osoby ba-

dane testu LPT (pomiar poziomu aktywacji bezpo!rednio 

po zadaniu doci$&aj$cym w grupach eksperymentalnych). 

Nast#pnie osoby badane by y proszone o przeczytanie 

opisu nagrania, które by o im odtwarzane na pocz$tku 

badania (materia  nast#pczy), po czym rozwi$zywa y 
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test ko'cowy pami#ci. Ca o!" procedury zamyka a si# 

w sze!"dziesi#ciu minutach.

Reasumuj$c, eksperyment zosta  przeprowadzony 

w oparciu o mi#dzygrupowy plan badawczy 2 × 3 (dezin-

formacja: brak/obecna × d ugo!" doci$&ania poznawcze-

go: 0, 15, 30 minut).

Wyniki

Analizy wst#pne

Na wst#pie sprawdzono skuteczno!" manipulacji prze-

ci$&eniem poznawczym, analizuj$c wyniki testu Thayera. 

W analizie tej nie stwierdzono ró&nic mi#dzygrupowych 

w aktywacji ogólnej (poziomy p i wielko!ci efektu $2 od-

powiednio: dla porównania mi#dzy grup$ kontroln$ (K) 

a grup$ rozgrzewan$ poznawczo krócej (R15), grup$ 

kontroln$ a grup$ rozgrzewan$ d u&ej (R30) oraz mi#-

dzy grupami R15 i R30: 0,175; 0,789; 0,293; wszystkie 

$2 < 0,01). W podskali wysokiej aktywacji istotnie ró&-

ni y si# grupy K i R15 oraz K i R30 – w obu porówna-

niach grupa kontrolna mia a wy&sze wyniki od pozosta-

 ych (poziomy p odpowiednio 0,043 i 0,002; wska%niki 

$2 = 0,03 i 0,07). Grupy R15 i R30 nie ró&ni y si# istotnie 

statystycznie (p = 0,230; $2 < 0,01). Dezaktywacja ogól-

na by a wy&sza w grupach R15 i R30 ni& w kontrolnej 

(p odpowiednio: 0,046 i 0,022; $2 = 0,03 i 0,04). Grupy 

R15 i R30 nie ró&ni y si# (p = 0,788; $2 < 0,01). Wreszcie, 

w wypadku dezaktywacji-senno!ci, grupy R15 i R30 mia-

 y wy&sze wyniki ni& kontrolna (p odpowiednio: 0,029 

i 0,009; $2 = 0,03 i 0,05), natomiast R15 i R30 nie ró&ni y 

si# (p = 0,698; $2 < 0,01). Generalnie wyniki te wskazu-

j$, &e grupy rozgrzewana krócej i d u&ej nie ró&ni y si# 

mi#dzy sob$ w zakresie pobudzenia, lecz obie ró&ni y si# 

wynikami od grupy nieprzeci$&anej. Statystyki opisowe 

dotycz$ce testu Thayera znajduj$ si# w Tabeli 1.

Dodatkowo sprawdzono jako!" wykonywania zadania 

doci$&aj$cego, stwierdzaj$c, &e !rednia poprawno!" roz-

wi$zywania zada' arytmetycznych wynios a 44,5%.

Analizy g ówne

W celu analizy wyników dotycz$cych g ównych hipo-

tez badawczych pos u&ono si# dwuczynnikow$ analiz$ 

wariancji w mi#dzygrupowym planie badawczym 2 × 3 

(dezinformacja vs. brak dezinformacji × brak przeci$&enia 

poznawczego vs. rozgrzanie poznawcze 15 vs. rozgrzanie 

poznawcze 30). Analizy wykonano dla trzech zmiennych 

zale&nych: poprawno!ci odpowiedzi w pytaniach zam-

kni#tych, poprawno!ci odpowiedzi w pytaniach otwar-

tych oraz poprawno!ci odpowiedzi dla pyta' buforowych. 

Wyniki opisowe wykonanych analiz przedstawione s$ 

w Tabeli 2, a wyniki analiz wariancji – w Tabeli 3.

Jak wida" w Tabeli 3, w wypadku poprawno!ci w pyta-

niach zamkni#tych istotne okaza y si# efekty g ówne dla 

obu czynników oraz ich interakcja. Zatem wprowadzenie 

dezinformacji istotnie statystycznie pogorszy o wyniki 

osób badanych (!rednia poprawno!" 5,63 w grupie dez-

informowanej vs. 7,80 w grupie kontrolnej). Przeci$&enie 

poznawcze wp ywa o równie& na poprawno!" w py-

taniach zamkni#tych: najgorsze wyniki mia y osoby 

nieprzeci$&ane, czyli z grupy kontrolnej, które ró&ni y 

si# istotnie od obu rozgrzewanych poznawczo, lecz te 

ostatnie nie ró&ni y si# mi#dzy sob$ (testy post-hoc GT2 

Hochberga: K vs. R15: p < 0,001; K vs. R30: p < 0,001; 

R15 vs. R30: p < 0,642). Co najwa&niejsze, istotna okaza-

 a si# interakcja mi#dzy obydwoma czynnikami. Ilustruje 

je Rysunek 1.

Analiza za pomoc$ kontrastów zaplanowanych wyka-

za a, &e grupa dezinformowana ma istotnie statystycznie 

gorsze wyniki od niedezinformowanej, w podgrupach: 

nieprzeci$&anej poznawczo oraz rozgrzewanej d u&ej (p 

w obu przypadkach < 0,001). Dezinformacja nie ró&ni-

cowa a natomiast istotnie statystycznie wyników w gru-

pie rozgrzewanej krócej (p = 0,084). Z kolei analizuj$c 

wp yw przeci$&ania poznawczego, stwierdzono, &e 

w grupie niedezinformowanej poprawno!" osób w wa-

runku nieprzeci$&anym poznawczo by a istotnie ni&sza 

Tabela 1. 

(rednie warto!ci podskal LPT na poszczególnych poziomach przeci$&enia

(rednie OS N

K R15 R30 K R15 R30 K R15 R30

Aktywacja Ogólna 11,74 12,51 11,89 2,17 3,41 2,80 54 45 46

Wysoka Aktywacja 11,33 10,22 09,63 2,30 2,68 3,11 54 45 46

Dezaktywacja Ogólna 11,37 12,27 12,39 2,34 2,20 2,03 54 45 46

Dezaktywacja-Senno!" 11,89 13,16 13,39 2,39 3,09 3,04 54 44 46

K: grupa kontrolna; R15: grupa rozgrzewana 15 minut; R30: grupa rozgrzewana 30 minut
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Tabela 2. 

(rednie, odchylenia standardowe i liczebno!ci grup w poszczególnych warunkach eksperymentalnych

Zmienna 

zale&na

Czynniki (rednie OS N

 Dezinformacja

Przeci$&enie

obecna brak ogó em obecna brak ogó em obecna brak ogó em

Poprawno!" –

pytania

zamkni#te

brak 3,68 7,08 5,31 1,19 1,49 2,17 28 26 054

rozgrzanie 15 7,21 8,00 7,60 1,93 1,47 1,75 24 24 048

rozgrzanie 30 6,26 8,36 7,27 1,99 1,22 1,96 27 25 052

ogó em 5,63 7,80 6,69 2,28 1,49 2,21 79 75 154

Poprawno!" –

pytania

otwarte

brak 1,70 4,68 3,15 1,17 1,63 2,06 20 19 039

rozgrzanie 15 2,96 4,71 3,83 1,63 1,43 1,75 24 24 048

rozgrzanie 30 3,26 5,04 4,12 1,46 0,93 1,52 27 25 052

ogó em 2,72 4,82 3,75 1,57 1,33 1,79 71 68 139

Poprawno!" –

pytania

buforowe

brak 6,26 6,65 6,45 1,16 1,02 1,10 27 26 053

rozgrzanie 15 7,04 6,79 6,92 0,81 0,83 0,82 24 24 048

rozgrzanie 30 6,89 7,04 6,96 0,75 0,73 0,74 27 25 052

ogó em 6,72 6,83 6,77 0,98 0,88 0,93 78 75 153

Tabela 3. 

Wyniki analiz wariancji dla wp ywu dezinformacji, przeci$&enia poznawczego i ich interakcji na poszczególne zmienne 

zale&ne

Zmienna zale&na Efekt df  F $2
cz$stk.  p

Poprawno!" – pytania zamkni#te

dezinformacja 001 67,70 < 0,31 < 0,001

przeci$&enie 002 30,64 < 0,29 < 0,001

dezinformacja × przeci$&enie 002 08,66 < 0,10 < 0,001

b $d 148

Poprawno!" – pytania otwarte

dezinformacja 001 83,08 < 0,38 < 0,001

przeci$&enie 002 05,33 < 0,07 < 0,006

dezinformacja × przeci$&enie 002 02,68 < 0,04 < 0,072

b $d 133

Pytania buforowe

dezinformacja 001 00,46 < 0,01 < 0,501

przeci$&enie 001 05,04 < 0,06 < 0,008

dezinformacja × przeci$&enie 002 01,63 < 0,02 < 0,200

b $d 147

ni& poprawno!" osób w warunku rozgrzewanym kró-

cej (p = 0,041) i w warunku rozgrzewanym d u&ej (p = 

0,004), zgodnie z postawion$ hipotez$. Nie odnotowano 

natomiast znacz$cych ró&nic mi#dzy warunkami rozgrze-

wanymi (p = 0,426). Natomiast w grupie dezinformo-

wanej istotne by y wszystkie ró&nice: grupa R15 mia a 

lepsze wyniki ni& K (p < 0,001, odwrotnie do postawionej 

hipotezy), grupa R30 mia a równie& wy&sze wyniki ni& K 

(równie& odwrotnie do postawionej hipotezy, p < 0,001) 

oraz grupa R15 mia a lepsze wyniki ni& R30 (p = 0,034).

Kolejna analiza dotyczy a pyta' otwartych. Jej wyniki 

zilustrowane s$ na Rysunku 2.



220      MALWINA SZPITALAK, ROMUALD POLCZYK

Wzorzec wyników dla pyta' otwartych by  podobny 

do wzorca dla pyta' zamkni#tych, z tym &e grupa dez-

informowana mia a gorsze wyniki od niedezinformowa-

nej we wszystkich trzech podgrupach wyró&nionych ze 

wzgl#du na przeci$&enie poznawcze (p we wszystkich 

przypadkach < 0,001). Analizuj$c natomiast ró&nice mi#-

dzy podgrupami wyró&nionymi ze wzgl#du na przeci$&e-

nie poznawcze, nie stwierdzono &adnych ró&nic mi#dzy 

nimi w grupie osób niedezinformowanych (K vs. R15: 

p = 0,955; K vs. R30: p = 0,403; R15 vs. R30: p = 0,407).

W grupie osób dezinformowanych osoby rozgrzewa-

ne krócej mia y lepsze wyniki od nieprzeci$&anych, po-

dobnie jak w wypadku pyta' zamkni#tych (p = 0,003). 

Równie& podgrupa rozgrzewana d u&ej mia a lepsze wy-

niki ni& nieprzeci$&ana (p < 0,001), zgodnie z hipotez$. 

Nie by o natomiast ró&nic mi#dzy podgrupami rozgrze-

wanymi krócej i d u&ej (p = 0,443).

Stwierdzono te& wp yw przeci$&enia poznawczego na 

poprawno!" odpowiedzi na pytania buforowe (F [2,150] 

= 5,06; p = 0,008; $2 = 0,06): osoby rozgrzewane krócej 

mia y lepsze wyniki od nieprzeci$&anych (test post-hoc 

GT2 Hochberga: p = 0,032), podobnie osoby rozgrzewa-

ne d u&ej by y lepsze od grupy kontrolnej (p = 0,013), 

natomiast rozgrzewane krócej nie ró&ni y si# od rozgrze-

wanych d u&ej (p = 0,992).

Podsumowuj$c wyniki, mo&na stwierdzi", &e w ekspe-

rymencie zreplikowano pami#ciowy efekt dezinformacji. 

Potwierdzono hipotez#, &e w warunku bez dezinformacji 

osoby rozgrzewane poznawczo maj$ lepsze wyniki w te!-

cie pami#ci ni& osoby nierozgrzewane. Nie potwierdzi a 

si# hipoteza mówi$ca, &e rozgrzanie poznawcze zwi#ksza 

podatno!" na dezinformacj#. Natomiast potwierdzenie 

uzyska a hipoteza konkurencyjna, mówi$ca, &e rozgrza-

nie poznawcze zmniejsza podatno!" na dezinformacj#. 

Wreszcie, nie uzyskano konsekwentnych ró&nic mi#dzy 

grupami rozgrzewanymi krócej i d u&ej.

Dyskusja wyników

Przedstawione wyniki po raz kolejny replikuj$ efekt 

dezinformacji, czyli negatywnego wp ywu nieprawdziwej 

informacji nast#pczej na trafno!" raportu pami#ciowego. 

Stanowi to kolejne ostrze&enie dla psychologów s$do-

wych i innych osób zwi$zanych z wymiarem sprawiedli-

wo!ci, demonstruj$c, &e w pewnych warunkach zeznania 

naocznego !wiadka mog$  atwo zosta" zniekszta cone. 

Wp yw przeci$&enia poznawczego na efekt dezinforma-

cji wydaje si# wa&ny tak&e z perspektywy s$dowej psy-

chologii stosowanej, poniewa& funkcjonowanie !wiadka 

poddanego na przyk ad d u&szemu przes uchaniu mo&e 

by" bliskie rozgrzaniu poznawczemu.

G ówna hipoteza badawcza postawiona w prezentowa-

nym eksperymencie stwierdza a, &e przeci$&enie syste-

mu poznawczego, skutkuj$ce rozgrzaniem poznawczym, 

powinno manifestowa" si# wzmo&on$ gotowo!ci$ sys-

temu poznawczego do odbioru i zapami#tywania infor-

macji. W zwi$zku z tym, je!li rozgrzanie bezpo!rednio 

poprzedza faz# kodowania materia u nast#pczego, za-

wieraj$cego dezinformacj#, powinno powodowa" wi#k-

sz$ podatno!" na t# dezinformacj#. Jak zasygnalizowano 

w hipotezach, bardzo prawdopodobne jest tak&e, i& w na-

st#pstwie rozgrzania poznawczego osoby badane lepiej 

Rysunek 1. 

Interakcja dezinformacji i przeci$&enia poznawczego dla 

!redniej poprawno!ci w pytaniach zamkni#tych.

Rysunek 2. 

Interakcja dezinformacji i przeci$&enia poznawczego dla 

!redniej poprawno!ci w pytaniach otwartych.
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ró&nicuj$ %ród a informacji (materia  oryginalny vs. ma-

teria  nast#pczy), st$d odporno!" na efekt dezinformacji 

mog a wzrosn$". Wyniki badania potwierdzaj$ t# w a!nie 

hipotez#: osoby rozgrzane okaza y si# mniej podatne na 

dezinformacj# od osób nierozgrzewanych. Poniewa& jest 

bardzo ma o prawdopodobne, by rozgrzanie skutkowa o 

gorszym kodowaniem informacji nast#pczej, mo&liwym 

wyja!nieniem mo&e by" za o&enie, &e rozgrzanie polep-

sza dost#p do informacji oryginalnej lub zwi#ksza reß ek-

syjno!" osób badanych, co skutkuje trafniejszym rozpo-

znawaniem i rozró&nianiem informacji prawid owych 

(czyli tych zawartych w materiale oryginalnym) i b #d-

nych (zamieszczonych jedynie w materiale nast#pczym) 

(por. (piewak, 2009). Jest zatem mo&liwe, &e osoby roz-

grzane, postawione w obliczu zadania eksperymentalne-

go, dokona y staranniejszego przeszukania swej pami#ci, 

odnajduj$c w niej zapisy zwi$zane z informacj$ oryginal-

n$. Jest te& mo&liwe, &e rozgrzanie samo w sobie polepsza 

funkcjonowanie pami#ci. Du&a cz#!" osób rozgrzanych, 

dysponuj$c lepsz$ pami#ci$ orygina u, mog a odpowie-

dzie" zgodnie z nim, nawet je!li zauwa&y a i zapami#ta a 

dezinformacj#. U osób nierozgrzanych dost#p do pami#ci 

informacji oryginalnej móg  by" s abszy.

Interesuj$c$ kwesti$ jest, czy opisywany efekt pole-

ga na mechanizmach motywacyjnych – czy wskutek 

rozgrzania osoby badane s$ bardziej zmotywowane do 

staranniejszego przeszukiwania swej pami#ci od osób 

nierozgrzewanych – czy te& rozgrzanie polepsza funkcjo-

nowanie pami#ci, uruchamiaj$c mechanizmy wy $cznie 

poznawcze. Mechanizm motywacyjny móg  by" zwi$-

zany z poczuciem pora&ki i niepowodzenia w zadaniach 

matematycznych s u&$cych rozgrzewaniu. Zadania te 

nale&a y do trudnych (!rednia poprawno!" wykonanych 

oblicze' wynios a zaledwie 44,5%). Mog o to spowo-

dowa", &e poczucie pora&ki i nieporadzenia sobie w za-

daniu matematycznym zmobilizowa o osoby badane 

do podj#cia próby kompensacji zachwianej samooceny 

w kolejnym, zdecydowanie prostszym (bo polegaj$cym 

na czytaniu i rozwi$zywaniu testu w nielimitowanym 

ju& czasie) zadaniu. T umaczy oby to lepsze wyniki osób 

rozgrzewanych od nierozgrzewanych zarówno w grupach 

dezinformowanych, jak i w kontrolnych oraz w pytaniach 

buforowych (gdzie te& osoby rozgrzewane mia y lepsze 

rezultaty od nierozgrzewanych). Mo&liwe jest nawet, &e 

uzyskane wyniki mo&na t umaczy" pewnego rodzaju wy-

rzutami sumienia czy te& potrzeb$ ochrony samooceny 

– jest bowiem niewykluczone, &e cz#!" osób badanych 

zrezygnowa a po prostu z wykonywania zada' matema-

tycznych. Badani mieli prawo nie wpisa" nic w odpo-

wiedzi na zadanie matematyczne, a u&yta procedura nie 

pozwala a odró&ni" tych, którzy tak uczynili wskutek 

nieodnalezienia rozwi$zania, od tych, którzy w ogóle 

nie podj#li próby jego odnalezienia. Pami#ta" nale&y, &e 

osoby badane by y op acane za udzia  w eksperymencie. 

Nie mo&na zatem wykluczy", &e te spo!ród nich, które 

zadania matematyczne zignorowa y, zechcia y jednak 

przynajmniej kolejn$, ju&  atwiejsz$ cz#!" eksperymen-

tu (czyli test ko'cowy pami#ci) wykona" najlepiej, jak 

potraÞ $, by si# zrehabilitowa". Taki mechanizm t uma-

czy by przewag# osób rozgrzewanych nad nierozgrze-

wanymi zarówno w sytuacji obecno!ci, jak i braku dez-

informacji. Z drugiej strony, wyja!nienie takie zdaje si# 

sta" w sprzeczno!ci z proponowanym przez S#dka i Koft# 

(1990) informacyjnym modelem wyuczonej bezradno!ci, 

w my!l którego niepowodzenie w zadaniu pami#ciowym 

powinno skutkowa" demotywacj$ uczestników do anga-

&owania si# w kolejne partie eksperymentu.

Dane uzyskane w przedstawianym eksperymencie nie 

pozwalaj$ okre!li", która mo&liwo!" – mechanizmy pa-

mi#ciowe czy motywacyjne – jest bardziej prawdopodob-

na. Ewidentne wydaje si# jednak, &e podmiot potencjalnie 

dysponuje !ladem pami#ciowym informacji oryginalnej, 

w przeciwnym bowiem razie ani zwi#kszona motywacja 

nie pozwoli aby tego !ladu odnale%", ani w inny sposób 

nie móg by on powsta" wskutek rozgrzania poznawczego, 

je!li nigdy nie zaistnia . Innymi s owy, je!li rozgrzanie po-

lepszy o pami#" informacji oryginalnej, to ta pami#" mu-

sia a istnie". Podwa&a oby to wi#kszo!" pami#ciowych 

wyja!nie' mechanizmu efektu dezinformacji (por. np. 

Ayers i Reder, 1998; Loftus, 1975; Loftus i in., 1978), po-

stuluj$cych, &e dezinformacja uszkadza czy niszczy !lad 

pami#ciowy zwi$zany z informacj$ oryginaln$. Spo!ród 

mechanizmów pami#ciowych obronn$ r#k$ mog oby 

w tym kontek!cie wyj!" podej!cie Bekeriana i Bowersa 

(1983), którzy nie neguj$ istnienia nieuszkodzonego !la-

du pami#ciowego informacji oryginalnej i przypuszcza-

j$, &e efekt dezinformacji mo&e by" wynikiem lepszego 

dost#pu do !wie&szego, ni& !lad materia u oryginalnego, 

!ladu pami#ciowego dezinformacji.

Nale&y tak&e podkre!li", &e efekt rozgrzania poznaw-

czego zaobserwowano równie& w stosunku do poprawno-

!ci odpowiedzi na pytania buforowe, które nie dotyczy y 

dezinformacji. Osoby z grupy rozgrzewanej uzyska y 

w nich znacznie lepsze wyniki ni& osoby nieprzeci$&ane 

poznawczo. Ponadto, w pytaniach krytycznych w grupie 

niedezinformowanej osoby rozgrzewane te& uzyska y lep-

sze wyniki ni& osoby nieprzeci$&ane (chocia& tylko w py-

taniach zamkni#tych, w otwartych istotnej statystycznie 

ró&nicy nie stwierdzono). Wyniki te koresponduj$ z re-

zultatami innych eksperymentów z wykorzystaniem ta-

kiej samej procedury przeci$&ania systemu poznawcze-

go, !wiadcz$cymi, &e osoby rozgrzewane maj$ lepsze od 



222      MALWINA SZPITALAK, ROMUALD POLCZYK

nieprzeci$&anych wyniki w zadaniu dotycz$cym pami#ci 

(Szpitalak i Wierzcho', 2008). Potwierdzenie, przynaj-

mniej cz#!ciowe, zyska a zatem hipoteza, mówi$ca, &e 

uczestnicy z grupy rozgrzewanej b#d$ mieli lepsze wy-

niki w te!cie pami#ci ni& osoby nierozgrzewane. Jest to 

pierwsza replikacja zjawiska pozytywnego wp ywu prze-

ci$&enia poznawczego na funkcjonowanie pami#ci, zaob-

serwowanego przez Szpitalak i Wierzchonia (2008).

Rezultaty dotycz$ce grup niedezinformowanych oraz 

pyta' buforowych nale&y rozpatrywa" w kategoriach wp y-

wu przeci$&enia poznawczego na funkcjonowanie pami#ci 

jako takiej, bez zwi$zku z dezinformacj$. Odr#bn$ jednak 

kwesti$ jest wyja!nienie mechanizmów, za których po-

!rednictwem rozgrzanie poznawcze oddzia uje na pami#". 

Jak wspomniano we wprowadzeniu, zjawisko rozgrzania 

poznawczego jest jeszcze ma o zbadane. Uzyskane w pre-

zentowanym badaniu wyniki wspieraj$ tez#, &e rozgrzanie 

polepsza funkcjonowanie pami#ci, jednak nie pozwalaj$ 

rozstrzygn$", która z teorii mechanizmu wp ywu rozgrza-

nia na funkcjonowanie poznawcze jest najbardziej praw-

dopodobna. Jak sygnalizowano wy&ej, mo&liwe, i& efekt 

rozgrzania poznawczego zachodzi wskutek efektywnego 

wykorzystania zasobów ((piewak i in., 2003), transferu 

wprawy z uprzedniej aktywno!ci na aktualnie wykonywa-

n$, wygaszania czynno!ci nieistotnych ((piewak, 2006), 

czy te& wzrostu gotowo!ci systemu poznawczego do zaan-

ga&owania w przetwarzanie informacji. Rozstrzygni#cie, 

która z teorii t umacz$cych pozytywny zwi$zek rozgrzania 

z funkcjonowaniem pami#ci jest najbardziej trafna, wyma-

ga dalszych bada'.

Analizuj$c ró&nice w wynikach uzyskanych w pyta-

niach zamkni#tych i otwartych, trzeba zauwa&y" przede 

wszystkim, &e odpowiedzi na te pierwsze s$ zazwyczaj 

 atwiejsze ni& na te drugie, poniewa& rozpoznawanie jest 

skuteczniejszym sposobem przypominania ni& odpami#-

tywanie (jedne z pierwszych bada' na ten temat: Luh, 

1922). Manipulacja rozgrzaniem poznawczym okaza a 

si# skuteczna w przypadku pyta' krytycznych zamkni#-

tych oraz buforowych, które te& by y zamkni#te. Mo&liwe 

jest zatem, &e rozgrzanie poznawcze usprawnia funkcjo-

nowanie pami#ci tylko w niewielkim stopniu, który oka-

za  si# widoczny w przypadku pyta' o  atwiejszej formie 

odpowiedzi. Pytania otwarte by y trudniejsze i rozgrzanie 

poznawcze mog o w ich przypadku nie wystarczy" do 

polepszenia poziomu wykonania zadania. Mo&e to t uma-

czy" brak wp ywu rozgrzewania na pami#" w przypadku 

pyta' otwartych.

W analizach porównywano te& wyniki grup rozgrzewa-

nych krócej i d u&ej. W zdecydowanej wi#kszo!ci wyni-

ków grupy te nie ró&ni y si# mi#dzy sob$, zrezygnowano 

wi#c z dyskutowania tej cz#!ci analiz.

Na koniec trzeba wspomnie" o s abo!ciach uzyska-

nych wyników. Zaliczamy do nich przede wszystkim 

niejednoznaczne wyniki testu LPT, który zosta  u&yty 

dla sprawdzenia skuteczno!ci manipulacji rozgrzaniem 

poznawczym. Test ten mierzy ró&ne aspekty aktywa-

cji i dezaktywacji. Stwierdzono, &e osoby rozgrzewane 

uzys ka y wy&sze od nierozgrzewanych wyniki w pod-

skali Aktywacji Ogólnej, co potwierdza oby skutecz-

no!" manipulacji g ównej. Z drugiej strony jednak, 

osoby rozgrzewane mia y wy&sze wyniki w podskali 

Dezaktywacja-Senno!", co jest trudne do wyja!nienia. 

Wyniki te s$ sprzeczne, lecz trudno przes$dza", i& dys-

kwaliÞ kuj$ wyniki dotycz$ce pami#ci. Równie prawdo-

podobne jest, i& podaj$ one w w$tpliwo!" trafno!" testu 

LPT, skoro przyniós  sprzeczne wyniki. Pozostaje jednak 

faktem, &e w !wietle tego testu nie uzyskano jednoznacz-

nego dowodu na skuteczno!" manipulacji g ównej.
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PRZYPISY

1. Dok adniejsze omówienie tych teorii mo&na znale%" w: 

Polczyk, 2007.

2. Zdajemy sobie spraw#, &e istnieje prawdopodobie'stwo, 

i& rozwi$zywanie kwestionariuszy w jakim! stopniu doci$&a o 

uczestników, jednak ze wzgl#du na konieczno!" zachowania 

równych odst#pów czasowych w poszczególnych warunkach 

zdecydowano si# na taki zabieg. Wed ug nas by o to dla traf-

no!ci wewn#trznej uzyskanych wyników korzystniejsze, ani&eli 

pozostawienie osób z grup rozgrzewanych bez &adnej aktywno-

!ci przez 15 minut (lub osób z grup kontrolnych przez 30 mi-

nut), podczas których nudzi yby si# (a wi#c móg by u nich wy-

st$pi" jeden z przejawów zm#czenia) lub powtarza y informacje 

zawarte w materiale oryginalnym (co z oczywistych powodów 

równie& zniekszta ci oby wyniki). Anonimowe udzielanie od-

powiedzi na pytania dotycz$ce motywacji do nauki oraz relacji 

spo ecznych wydawa o nam si# niezagra&aj$ce dla samopoczu-

cia oraz poziomu pobudzenia osób badanych.

3. Pierwotnie zamierzano bada" dwa nast#pstwa przeci$&e-

nia poznawczego: zm#czenie psychiczne (w grupie doci$&anej 

d u&ej) i rozgrzanie poznawcze (w grupie doci$&anej krócej). 

Jednak w &adnej z analiz nie uzyskano dowodów na to, &e grupa 



224      MALWINA SZPITALAK, ROMUALD POLCZYK

doci$&ana 30 minut by a zm#czona. W tej sytuacji dwie grupy 

potraktowano jako rozgrzewane; pos u&y y one do sprawdzenia 

wp ywu czasu przeci$&ania na uzyskane wyniki. T# cz#!" analiz 

Aneks 1. 

Tekst stanowi$cy materia  oryginalny

Przede wszystkim, niezaprzeczaln$ zalet$ egzaminu jest fakt poprawy jako!ci nauczania na uczelniach, które wprowadzi y 

t# form# egzekwowania wiedzy od swoich studentów. Kolejny „plus” to zdecydowanie wi#ksze szanse znalezienia pracy. 

W ci$gu pi#ciu ostatnich lat przeprowadzono na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy analizy, w których sprawdzano 

sytuacj# 12386 studentów. Okaza o si#, &e zaledwie 4% z tych, którzy zdawali egzamin ko'cowy 12 miesi#cy po uko'czeniu 

studiów, nie mia o pracy. Dla porównania, a& 27% absolwentów, których uczelnie nie wprowadzi y egzaminu ko'cowego, 

dotkni#te by o problemem bezrobocia. Ponadto stwierdzono, i& wprowadzenie egzaminu ko'cowego powoduje, &e wzrasta 

motywacja studentów do systematycznej pracy, a wyk adowcy, którzy sami s$ oceniani na podstawie ocen z egzaminów ko'-

cowych swoich studentów, ch#tniej pomagaj$ i t umacz$ niezrozumia e dla studentów kwestie. Wprowadzenie egzaminów 

ko'cowych powoduje, &e student nie mo&e zlekcewa&y" &adnego materia u, którego nie chce mu si# nauczy" albo którego 

nie mo&e opanowa". W badaniach wykonanych na zlecenie ministerstw edukacji we Francji, Wielkiej Brytanii i Grecji 

stwierdzono, &e na uczelniach, gdzie wprowadzono egzaminy ko'cowe, !rednia ocen w sesjach egzaminacyjnych wzros a 

o 24% w porównaniu z uczelniami, które egzaminu ko'cowego nie wprowadzi y. Po prostu ro!nie motywacja do systema-

tycznej nauki, co skutkuje wzrostem kwaliÞ kacji absolwentów.

Aneks 2. 

Tekst stanowi$cy materia  nast#pczy, dezinformacje zaznaczone kursyw$ (w grupie niedezinformowanej dezinformacje nie 

by y zawarte)

Przemówienie, którego fragment s yszeli!cie, jest autorstwa Piotra Kodeckiego, doktoranta w dziedzinie geologii, konsul-

tanta Krajowej Rady do spraw Dydaktyki na Uczelniach Wy&szych. Jest on jednym z pomys odawców reformy. Zdaniem 

Kodeckiego, du&$ zalet$ wprowadzenia egzaminu mog oby by" wy&sze prawdopodobie'stwo znalezienia przez absolwenta 

dobrze p atnej i satysfakcjonuj'cej pracy. Przytacza on wyniki dziesi#cioletnich bada' wykonanych na terenie USA i Europy, 

w których wzi# o udzia  123886 absolwentów. Stwierdzono, &e a& 47% tych absolwentów, którzy nie mieli okazji przyst$pi" 

do egzaminu 2 lata po zako'czeniu studiów, nie mia o pracy. Stwierdzono tak&e, i& wprowadzenie egzaminu ko'cowego 

motywuje studenta do systematycznej nauki, poniewa% podczas egzaminu nie chce on zawie"& oczekiwa! swych wyk adow-

ców, a wyk adowców – do rzetelniejszego przekazywania wiedzy i t umaczenia trudnego materia u, jak równie% przygoto-

wywania materia ów pomocniczych w postaci opracowa! dla studentów. W badaniach przeprowadzonych na terenie Francji, 

Wielkiej Brytanii i Grecji zaobserwowano wzrost !redniej ocen na uczelniach, które zdecydowa y si# na wprowadzenie 

egzaminu ko'cowego i podniesienie presti%u uczelni. Ponadto, wed ug statystyk, studenci tych uczelni znacznie cz#"ciej 

korzystali ze zbiorów bibliotek, w porównaniu ze studentami uczelni, które nie wprowadzi y egzaminu ko!cowego.

potraktowano eksploracyjnie, bez stawiania szczegó owych hi-

potez.
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The cognitive warm-up effect and susceptibility 

to the misinformation

Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk

Institute of Psychology, Jagiellonian University

Abstract

The misinformation effect is deÞned as a distortion of an eyewitness testimony, resulting from introduc-

ing to this testimony incorrect details, stemming from sources other than the original event. In a typical 

experiment the participant Þrst watches a Þlm. Afterwards, he/she reads a description of the Þlm, which in 

the experimental group contains some incorrect details, and Þnally answers questions concerning the Þlm, 

including questions relating to the misled details. The memory performance of misled participants is usually 

poorer than of non-misled ones. The aim of the presented experiment was to verify whether susceptibility 

to the misinformation effect is inßuenced by cognitive overload introduced just before presentation of the 

misinformation, resulting in cognitive warm-up. Warmed-up subjects were more resistant to misinforma-

tion, compared to non-warmed ones. Warmed-up subjects were also better than non-warmed in remember-

ing non-misinformed material.

Key words: misinformation, memory, cognitive warm-up, cognitive overload, eyewitness testimony, sug-

gestibility, misinformation effect
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