
Spostrzeganie problemy podstawowe.
Spostrzeganie nie jest jednym z najprostszych procesów psychicznych, nie jest rownież 
procesem automatycznym przebiegajcym poza nasza świadomością czy też procesem 
dającym nam dokładny obraz tego co się dzieje wokół nas. 
Proces spostrzegania jest procesem tworzenia reprezentacji informacji otrzymanych z 
narządów zmysłowych i - w pewnych przypadkach - informacji zawartych w pamięci.
Do opisu spostrzegania są używane terminy dotyczące rodzaju bodźców i ich umysłowych 
odpowiedników. 

Bodziec dystalny - bodziec działający z pewnej odległości. 
Bodziec proksymalny - bodziec pojawiające się w bezpośrednim kontakcie bodźca 
dystalnego z narządem zmysłowych (obraz siatkówkowy). 

Wrażenie 
Odzwierciedla elementarną cechę zmysłową zarejestrowaną w wyniku odbioru danych 
sensorycznych. Poszczególne wrażenia są od siebie izolowane. Np. Wrażenie barwy jest 
niezależne od wrażenia wielkości. 
Spostrzeżenie
Obraz przedmiotu - obraz wszystkich dostępnych cech, rejestowanych za pomocą rożnych 
zmysłów. Spostrzeżenie jest efektem aktywności pól czuciowych kory mózgowej, które 
odebrały informacje z rożnych zmysłów i połączyły je w całość. Łączenie rożnych wrażeń 
ze sobą jest wynikiem percepcyjnego uczenia się, w którym przekonujemy się, że różne 
cechy współwystepują ze sobą. 
Ten proces obejmuje kodowenie percepcyjne, przesyłanie zakodowanych informacji oraz 
ich rozkodowanie.



Powstawanie spostrzeżenia jako 
konsekwencja odbioru informacji 
sensorycznych.
Przetwarzanie informacji jest złożoną strukturą zawierającą nie tylko właściwości 
percepcyjne, lecz także właściwości określające znaczenie danego przedmiotu dla 
jednostki.
Świadczy o tym zjawisko stałości spostrzeżeń, które polega na tym, ze spostrzeżenie nie 
ulega zmianom (ulega mniejszym zmianom) w porównaniu ze zmianami bodźców 
proksymalnych. Stałości spostrzeżeń dotyczy ksztaltu, jasności, wielkości i barwy.
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Drzwi spostrzegamy przez cały czas jako obiekt prostokatny pomimo, ze na naszej 
siatkówce powstaje obraz w kształcie trapezu (bodziec proksymalny).
Fazy procesu spostrzegania
Spostrzeganie często traktowane jako proces natychmiastowy w rzeczywistości jest 
procesem wieloetapowym, złożonym i musi trwać pewien czas. Wywołany przez bodźce 
świetlne impuls nerwowy przebywa pewna drogę.
Cztery fazy spostrzegania.

Rejestracja sensoryczna. Zmiana bodźce zewnętrznego na impuls nerwowy, 
zawierające informacje na temat specyficznych cech przedmiotu. Detektory są 
wrazliwe tylko na jedną cechę (detektor ruchu nie reaguje na linie).
W tej fazie są przechowywane proste informacje w magazynie informacji  
sensorycznych.
Fazy oceny emocjonalnej. Bodźce oceniane są jako przyjemne lub nieprzyjemne, 
korzystne lub niekorzystne (zdarza się nam spotkać osobę, która jest sympatyczna 
"od pierwszego wejrzenia").
Faza rozpoznania treści bodźca. Faza oceny semantycznej. Rozpoznanie bodźca 
czyli określenie kategorii do której należy ten bodziec. Porównanie danych 
sensorycznych z kategoriami już istniejącymi w pamięci.
Faza oceny znaczenia metaforycznego. Metafory pozwalają komunikować pewne 
informacje nie wprost i dają bezposredni dostep do intencji twórcy metafory. W 
skład tej fazy wchodzą procesy wnioskowania odwołujące się do indywidualnego 
systemu znaczeń danej osoby.


