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STRESZCZENlE

Na całYm Śrviecie około l0% luclzi ma dysleksję, ner-trologiczne zaburzenie, które upośledza
zdolność danej osob1' do czvtania l pisania. Istnieją dolvody na to, że tr,pograficzna prezentacja clo-
kumentu piŚmienniczego ma Znaczący wpłvrł. na dostępność tekstu dla osób z dysleksją. .Iednlłn
z ważniejszych czynnikólł w-płyr.vających na typograficzna czl,telność tekstu jest krój pisma ii lLrbjego odmiana. W artykule przedstawiono proces czytania lv perspektywi. n.u.ofir.1ologicznej i ps1,._
cholingrvistYcznej. Mimo iż dysleksja związana jest przerle .nl,sąvstkim z deficytami w przetwarza_
niu fonologicznYm. to zaburzenia ptzetv,arzania wzrokowego również mają wpłyrł, na czvnność
czYtania. Dlatego też plzedstawiono symulacje zniekształceń wizualnych. kiór-e pomagają wvobra_
zić sobie, jak drukowany tekst rvygląda dla wielu ludzi cierpiącl,ch na ctysleks3ę, W-aLugie.1 czę
Ści anYkułu Przedsta§-iono porvszechnie dostępne kloje pisma, które są pr),vjarne dla dyslektl,ków.
oraz wybrane fonty specjalnie zaprojektowane rlla osób z dysleksją.

Słowa kluczorł'e: dysleksja. krój pisma, czytelnośc. odróżnialność. badania okrjlosraficzne

SLrMMARY

Worldwide. around l0% of people have dyslexia. a neurological disabiiit1, that impairs a per-
son's abilitY to read and write. There is er.idence that the typographic preseniation of the rr.ritten
document has a significant efl'ect on a text's accessibility tbr people with dyslexia. one of the most
significant factors that at}-ects rea<lability ofthe text is a typel-ace andior its variations. In this paper,
We Ptesent the reading Process tiom neurophysiological and psycholinguistic perspectives. Though
dYslexia is Primarily related to deficits in phonological processing, the l,isual processing disorders
also have an imPact on reading. So lve present simulations of visuaj distortions that heip imagine
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what the printed text looks like tbr many people sr_rfl-ering liom dyslexia. ]n the second part of the

paper we present a set of common typef-aces that are fi,iendly fbr d_vslexics and selected font tYPes

designed specificall.v fbl people with d1,,sleria.

Key words: dl.sleria. typefaces, reaclabilit1., legibility, e_ve_tracking research

WPROWADZENIE

Znaki pisma _ litery cyĘ, ideogramy, Symbole specjalne iĘ. _ otrzymują

w Ępografii swój niepowtarzalny rysunek w krojach pisma, poszczególne kro-

je charakteryzują się jednolitymi cechami grafrcznymi: stylem, rytmem (regular-

nym powtarzanlem się kresek liter i światełmiędzy nimi), proporcjami, obecno-

ścią lub brakiem szeryfów (poprzecznych lub ukośnych kreseczek stanowiących

zakończęnia liter) oraz ich układem lub kształtem. Każdy krój pisma ma swoją

nazwę (np, Avant Garde, Bodoni, Garamond, Helvetica, optima, Times New Ro_

man, Univers), jest dzięłęm autorskim podlegającym ochronie prawnej (por. Wo-

lański 2008).
Poszczególne kroje pisma mają swoje odmiany, często znacznię różniące się

między sobą, lecz zawsze związane wspólnymi elementami graficzno-struktural-

nymi. odmiana kIoju pisma różnicuj e pisma j ednego kroju zę względlJ na pochy_

lenie, grubość i szerokość. Niektóre kroje są zapfojektowanę tylko w jednym wa-

riancie, np. Romantiques, inne mają wiele odmian, np. Helvetica ma ich ponad 40

(por. ryc. 1).
pismo Ępograficzne uzewnętrznione w określonym kroju i jego odmianie

znajduje się na początku skomplikowanego procesu poznawczego, jakim jest

Helvetica Neue 45 Light
Helvatica Neue 46 Light ltalic

Helvetica l§eue §5 Roman
Helvetica §l*łe §6 ltalie
§;lvgtic* §oue ?§ Bold
He§vetica §erre 76 &old lźalic
Halyetica l{ere 57 §c§e*sed
Helvetiea Nes:e §7 Cax§ansęd §btiquę

Helyotieg ]l*** Il Conder§§d

Rycina 1. Przykładowe odmiany kroju pisma z rodztny Helvetica Neue

Żródło: H elvetic a (20 1 6).
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czytanie, czyli odbiór informacji językowych i parajęrykowych za pośrednic-
twem zmysfu wzroku. Dlatego teżĘpograficzna czyteLność pisma (ang. readabi-
lity) i odróżnialność jego znaków (ang. legibility) oraz sam proces czytania stĘ
się przedmiotem systemaĘcznychbadańi eksperlrmentów 1użod końca XIX wie-
ku, choć pierwszych prób na tym polu można się doszŃiw ać jeszcze w XVIII
stuleciu.

Około 1790 r. dyrektor paryskiej Imprimerie Nationale, Jean Anisson, podjął
pietwsze prace badawczę nad czytelnością pisma. Eksperymenty w łm zakresie
prowadzili także okuliści - w Austrii Herman L. Cohn, a we Francji Louis ńmi-
le Javal, który wyróżnił na podstawie obserwacji dwie charakterystyczne cz;Wno-
ści gałki ocznej - fiksacje, czyli momenty zatrzymania wzroku w jednym punk-
cie, oraz sakkady, czyIiptzeskoki do następnego fragmentu tekstu (Javal 1879).
W ostatniej dekadzie XIX sfulecia szwajcarski okulista Edmund Landolt zaobser-
wował, iżruchy gńki ocznej sązależne od języka czytanego tekstu.

Na przełomie XIX i XX stulecia dowiedziono, iż przefvarzanie informacji
z tekstu odblrva się głównie w czasie fiksacji. W 1922 r. Charles H. Judd i Guy
T. Buswell opisali zaobserwowane podczas eksperymentu pozycje fiksacji i czas
ich trwania (Judd i Buswell I9ż2). Na początku lat30. XX wieku w ZSRR zal<ro-
jone na szeroką skalę badania nad plocesem czytarria i czytelnością pisma druko-
wanego prowadzono w moskiewskich ośrodkach naukowo-badawczych: Nauko-
wo-Badawczym Ins§ztu cie OGIZ (Obiedinienije Gosudarstwiennych lzdatielstw),
Naukowo-B adaw czym Ins§ztucie Poligrafi cznl.rn oraz Naukowo-Badawczym In-
stytucie Psychologii (pod kierownictwęm W.A. Artiemowa).

Wszystkie te obserwacje oraz eksperymenty dŃy początek współczesnym
badaniom nad percepcją wzrokową, czytelnością pisma, szybkością czytania
i procesami kognitywnymi zachodzącymi w hakcie lektury czytanego tekstu
bądź oglądania obrazu statycznego lub ruchomego. Obecnie pomiary okulome-
tryczne czy sakkadomeĘczne prowadzi się w niemal wszystkich obszarach na-
uki: w dyscyplinach humanisĘcznych, np. literaturoznawstwie (por. Mastal-
ski 2015) i translatoryce (por. Płużyczka20II,2012), w dyscyplinach społecz-
nych, np, pedagogice (por. Nowakowska-Buryła i Joński \\Il;Błasiakiin.2013;
Rożęk 2014) czy w naukach medycznych, np. neurologii (np. Ober i in,2009;
Borys 2015).

CZYTANIE W PERSPEKTYWIE
FIZJO-, PSYCHO- I NEUROLOGICZNEJ

Czynność czytania jako językowa dzińalność komunikacyjna przyjmuje
dwie zasadnicze formy - cichego cĄńania (recepcja znaków graficzttych) oraz
głośnego cz5Ąania (recepcja znaków graficznych i zamiana ich na dźwiękowe).
Głośne czytanie dla siebie i dla innych było powszechną prakĘką do XVIII wie-
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ku. sfuzyło wypełnianiu wolnego czasu w rodzinie (np, między małżonkami)

i w grupie społecznej (np. w wojsku). Umacniało taue więzi pomiędzy ludźmi.

Upowszechnienie się cichego czytanianastąpiło naprzełomie XVTII i XIX stule-

cia. Początkowo ciche czytanie przebiegało różnie, w zależności od wykształce-

nia danej osoby. Zwyk|iczltelnicy w trakcie cichej lektury lekko poruszali warga-

mi, wypowi adalt czytany tekst, aby móc go zrozlmieć. osoby wykształcone czry-

tĄ w ciszy zzamkniętymi ustami (Chartier 1999,I32-I33). Współcześnię - za
sprawą alfabeĘzacji - czynność czytania stała się umiejętnością powszechną.

proces czytania może być analizowany na wielu poziomach _ fizjo|ogicz-

nym, psychologicznym, psycholingwistycznym czy wreszcie neurologi cznym.

W 1879 r. francuski okulista Louis ńmile Javal zaobserwował, że przesuwanie

wzroku po czytanymtekście nie j est ruchem ciągĘm, lecz skokowy m. B adacz na-

zwńte skoki wzroku sakkadami (fr. le mouvement saccadć). Stwierdził Ponadto,
żę ruch sakkadyczny ma charakter ruchu balistycznego, tzn. od momentu startu

do chwili zatrzymanianiemożliwajest już zmiana jego kierunku (za:Hley 1968).

Dzięki sakkadom wzrok przenosi się na kolejne fragmenĘ czytanego tekstu, a po

kńdej sakkadzie następuje fiksacja wzroku na danym jego fragmencie. W piśmie

łacińskim sakkady biegną zlewana prawo (w hebrajskim i arabskim odwrotnie),

a fiksacje nie pokrywaj ą się z granicami w,razow ortograficznych (por. rya.ż).

Dfugość sakkady wyrosi średnio 7_9 liler. Marcel A, Just i Patricia A. Car-

penter ( 1987) dowiedli eksperymentalnie, iż obszar tęksfu, jaki czytający są w sta-

nie objąć jedną fiksacją, jestlzależniony od trudności czytanego teksfu. Na przy-

Rycina 2. Typowy rozBad sakkad i fiksacji podczas procesu czytantia

Źlr ódło : Ey etr acking (20 1 6).
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kład rł, trakcie lektury tekstórv niezbyt trudnych jakinri są np. artykLrły popu-
lamonaukowe z,,Net\,5.,l,eeka" i .,Time'a" studenci college'u obejmowali śred-
nio w czasie po_jedynczej fiksacji jeden i dwie dziesiąte \łyrazu, Badania na _qrlln-
cle języka angielskiego pozrł,oliły stwierdzić ponadto. że fiksacje przypadają na
67,8% wyrazórł, występującyclr lv tekście (Paulson i Goodman 1999). Więk-
szośc autorów jest zgodna co do tego, iż w języku angieisklnr fiksacje przypada-
ją na ok. 809/o 85% lł,vrazólt, atltosemantycznych (ang. content rvords) i na ok.
35% 40% i,vyrazów niesatnodzielaychznaczenior,vo (funkcyjnych) (por. np, Gra-
be l99l; Rayner 1998: Parrlson i Goodman l999; Richardson i Spivey 2008),

Wzrok czytającego moze się równiez poruszać rv kierunku przeciw-nym do
\\ryznaczonego przez dany alfabet. Ruch ta]<i nosi nazwę sakirad regresywnych,
inaczej regresji. Ruchy gałek ocznych w lerr,ą stronę rv tym samyln wierszu tek-
stu lub do wcześniejszych linijek stanolvią l0'lo 15% wszl,stkich sakkad (Ray-
ner l99[i; Richardson i Spivey 2008). Z regresjami mamy do czynienia wówczas.
_ady odbiorca ma kłopot ze zrozumieniem dopiero co przecz},tanego słolva lub gdy
clrce się uperł.nic co do ogólnego sensu czytanego teLtstu.

Oprócz flksacji mamy do czynienia l,y procesie czytania z tzw. refiksacjami
\ang. refixaticln), czyli clodatkowymi fiksaclami na tyl,n samvln wyrazie. Refik-
sacje przypadają na ok. 159uó wyrazów \Ą,ystępujących rł, tekście , Zazw5lczaj ich
porł,odem jest nierł,ystarczające przetworzenie danego słowa podczas pienł.szej
hksacji.

Eksperynrenty dotyczące szybkości czylania prorł.adzone były już 11, pierw-
szej połor,vie XX wieku, Do pionieróll,r,r, tytn zakresie należą atnerykańscy bada-
.,ze Charles H. Judd i Guy T. Buswell (I9ż2) oraz Miles A. Tinker i Donald G. Pa-
terson(PatersoniTinker l92B. l929ab,193iabc.1932;Tinker l955, l965,rł,yd.
pol. l980). Jednak prarł,dziwy przełom u,tym zakresie przyniosło połączenie ba-
dań okrrlograficznych (ang. eye tracking) z technikami cyliolvl,mi, Komputery
umożlirviają bowiem bardzo dokładne pomiary tego, jak długo i na czym skupia
sre r,vzrok osoby czytającej. zbadańtego rodzaju, które prolvadziii MąrcelA. Just
j Patricia A. Carpenter ( l980). rł,ynika. ze średni czas sakkady podczas lektury
tekstu lvaha się od 10 do 20 milisekund. a czas trw.ania tiksacji jest zmienny i wy-
nosi średnio 250 milisekund. Podobne wyniki lnożna takżę znależć w innych źró-
rlłach (por. np. Rayner 1998; Riclrardson i Spivey 2008).

Marcel A. Just i Patricia A. Carpenter (l987) obliczyli, że tempo czytania
średnio trudnego tekstu przez zwykłych czytających, jakimi byii studenci biorący
udział lv ich eksperymencie, wynosi 2,ł0 słów na minutę. Z innych badań wyni-
ka, ze tempo czytania nieskornplikowanego tekstu przez osobę wprarł ioną lł tzw.
szybkim czytaniu wynosi 500 słórł, na minutę (dtva wyrazy na pojedynczą fiksa-
cję) (Smith 1971). Ob]iczono, że maksymalna szybkość tzw, czytanl,a integral-
nego (.,słowo po słor,r,ie") tekstu w języku angielskim moze wynieść 750 800
słów na minutę, Podczas jednej fiksacji trzęba objąć rvzrokiern około 20 liter,
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a śrędni czas fiksacji musi wynie ść 250 milisekund. Szybsze czytanie integralne

przekracza granicę możliwości fizjologtcznych człowieka G,{agy, Herman i An_

derson 1985).

Jak dowodz ą badania neurofizjolo giczne, poznawazo przetworzony może

być tylko ten fragment czytanego tekstu, który trafia na dołek środkowy siatków-

ki oka (łac, fovea centralis), który znajduje się w obrębie tylnego bieguna gał-

ki ocznej. Mózg ludzki nie koncentruje się bowiem na całym dostępnym frzycz_

nie polu wi dzeiia oka,Iecz wybiera tylko te jego fragmenty, których obraz po_

Wst;je w obszarue siatkówki najlepiej Zaopatrzonym W fotoreceptory (Lindsay

i Norman 1991).

JakpokazaĘ badania Davida H. Hubela i Tomstena Wiesela - laureatów na-

gfody N;bla z I98I r. za od6ycj.e mechanizmu przetwarzania informacji wzro-

kow}ch _ rejestrowany przez człowieka obraz rzęczywistości _ w tym również

liter _ nie dochodzi do kory mózgowej w takiej postaci, w jakiej trafia na siat_

kówkę oka. obraz każdej litery jest najpierw rozl<ładany we wzgórkach górnych

nu 
"rĘś"iskładowe: 

linie proste (poziome, pionowe i ukośne) oraz okręgi. W tej

fragmentaryczrej postaciirafiado kory mózgowej, gdzie jest powtórnie składany

w Óałość. Do kory wzorkowej, która stanowi ostatni element drogi wzrokowej,

prowadzą dwa kanaĘ mózgowe _ wielkokomórkowy i drobnokomórkowy. Ten

drugi jest prr"rnu"riny do przesyłania kształtów drobniejszych i subtelniejszych,

m.in.liter (Bednarek 1999;Vetulani i Cieśliński 2011),

w czasie fiksacji fragment tekstu zostĄe odebrany percepcyjnie (faza kodo_

wania percepcyjnego), a następnie jest odszukiwane jego znaczenie w słowni-

ku umysłowym czytającego (faza dostępu leksykalnego). W latach 80. XX wie_

ku Marcel A. Just i Patricia A. Carpenter (1987) sformułowali hipotezę (tzw,

eye_mind hypothesis), która zawada, iż pomiędzy oboma fazami nie występu_

ją znaczące Ópoźnienia. tzn. system poznawczy ma dostęp do informacj i wizlal_

,r"3 ,ut ooo*anej percepcyjnie prawie natychmiast po rozpoczęciu fiksacji wzro_

ku na określonym fragmencie tekstu. Ida kurcz i Anna polkowska, pisząc o tej

hipotezie, vywająońeślenia: ,,htpotezao naĘchmiastowości przechodzenia in-

formacji od Óka do umysfu" (Kurcz i Polkowska 1990,46). W toku swych ekspe_

rymenńw Just i Carpenter (1987) ustalili, że kodowanie percepcyjne wynosi 50

milisekund, aresztaizasu fiksacji - a więc Średnio ok. 200 milisekund - jest po-

święcona na dostęp leksykalny, czyli odszukaniewyrazlw słowniku umysłowym

czytĄącego.- 
w p§.nologicznych i psycholingwisĘcznych opisach przebiegu czynności

czytaniibrak wsiod badaczy jedtoznacznych stanowisk co do wielu zagadnień,

Nie wiadom o naprz7tJad, czry słowa są rozpoznawanę pTzez dostęp do reprezen_

tacji subwerbaln}ch (cech liteą liter), czy rępTęZentacji całego słowa w słowniku

umysło*ym czytając,ego. Według Franka Smitha (1971) jedynymi reprezentacja_

mi, które odnoszą się do słów drŃowanych, są cechy definĘące litery w okre_

l

]-
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ślonym słowie (linie proste il<rzywe, kąty itd.). W opinii badacza istnieją odręb-
ne funkcjonalne cechy liter, które pozwalająnamzakażdymrazemtak samo od-
czytac słowo wydrukowane różnymi krojami pisma illub różnymi jego odmiana-
mi (por. ryc. 3).

pies Ples pr§§

pre§ QIns §ls§

PrE§ §iłg §gs
Rycina 3. Odwołując się do cech deflniujących litery w określonym słowie (linii prostych

i krąrwych, kątów itd.), możemy odcąĄać wlraz wydrukowany różnlłni krojami pisma i różny-
mi jego odmianami

Żródło: opracowano na podstawie: F. Smith (Ig71).

Inna hipoteza głosi, że jednostkamitozpoznania są litery w słowie, a nie ce-
chy, które te litery konstytuują (Healy l981). Dowiedzione jest równi eż tzw. zja-
wisko wyższości słowa, które polega na §m, żęlitęrawystępująca w istniejącym
wyrazie (np. litera r w wyrazte praca)jest szybciej rozpoznawana niż ta sama li-
tera występująca w ciągu nietworzącymwrazu (np.w ciągl acarp) lub w izola-
cji (Reicher 1969).

Dowodem na tezę, iż to słowa mają integracyjne właściwości percepcyjne,
wykraczające pozatworząceje litery jest prosĘ eksperyment, w którym niewie-
le na swej czytelności traci tekst ze znieksztŃconą kolejnością liter w poszcze-
gÓlnych wyrazach. Wystarczy tylko, że pierwsza i ostatnia litera zdeformowane-
go słowa będzie taka jak w oryginale oraz że każdy taki wyraz będzie zawięrŃ
wszystkie litery, a więc będzie tej samej długości co oryginał (por. ryc. 4) (Vetu-
lani i Cieśliński 2011).

Eksperyment tenpozwala również stwierdzić, że proces iden§ńkacji wyra-
zu w toku czytania nie odbywa się litera po literze,lecz ma charakter przetwarza-
nia równoległego (symultanicznego). Jak twierdzi Dominic W. Massaro (Ig75),
w celu ułatwienia percepcji liter nię w pełni przetworzotlych - a więc np. liter
w środku wyrazu - posługujemy się wiedzą niejawną i redundancj ą ortograficzną.

ponadto psychologowie i psycholingwiści nie odpowiedzieli jednoznacz-
nie na pytanie, czy obrazy słów idenffikowane sąprzez bezpośredni dostęp do
ich ztaczeń w słowniku umysłowym czytającego, czy też dostęp do nich jest za-
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§ie ma l!:ca:eina kojnoleść ltier skadająeyłcb sią na dane sclwc.

wanże j§et tyklo to, żbey pirewsza i osatr:tia lteria byty na soiwm

mijsęcu; ptzosaole m§oą być w cakowłityrn niedzłaie, a mimc to

nad;l nie ponwinśimy meić prombleów z pczerzytaenirn tego tesktu,

Rycina 4. Eksperymentalny dowód na t ezę, że słowamają integracyjne właściwości percepcyj_

ne, wykraczającę poza tworzące je litery' 
żrauoi ipru"o*urro na podstawie: J. Vetulani i P. Cieśliński (2011).

pośredniczony fonologicznie. strategia wizualna _ nazwana ,,chińską" przez

analogię do morfemi órn"go pisma chińskiego _ zak1ada, że crytający ttżywa

obrazi graficznego słowa jako kodu ikoniczrrego otwieraj ącęgo Znaczenia w słow_

nikuumysłowym (Treiman i Baron 1981). Zkolei strategia fonologiczna_LaZy,

wana ,,fenicką,, przez nawiązanie do twórców alfabetu opartego na relacji odpo_

wiedniości między grafemem a fonemem (atg, graphem-phonem corresponden-

ce _ Gpc) _ wymaga pźetworzenia substancji słowa z graficznej na foniczną

w celu doiarcia do jegĆ rnaczenia (Venezky 1970; Baron i Strawson 1976), Nie

wyklucza się ponadto] że powyżej opisane mechanizmy rozpoznawania znaczęń

mogą być używane w czasie czytaniaw stosunku do różnych elementów tekstu

(Jorm 1985).
Na wszystkie opisane powyżej kontrowersje nakłada się problem natury pod_

stawowej. ótóz ni" wiadomo, czy rozpoznawanie słów jest procesem wstępu_

jącym (kierowanym przez bodziec), czy procesem zstępującym (kierowanym

pńzkontet<st). Wediug koncepcji traktującej czytaniejako proces wstępujący

iang. bottom_ap) osobi czytająca analizuje bodźce wizualne pojedynczo i se_

kwencyjnie, co pozwala jĄ rózpoznawać znaczenia kolejnych elementów tek_

stu aż óo zrozlmięnia cńej frazy (Johnson 1977). Koncepcja ujmująca czyta_

nie jako pToces zstępujący (ang, np-down) za\<Łada, że czytający na podstawie

kilku boóźców formuĘe hipotezy na temat tekstu, który widzi. Dalsze czyta_

nie jest funkcją oczekiwań, które tworzy na podstawie wiedzy o świecie i języku

oraz doświa dczenia,por. np. jakłatwo uzupełnić brakujący elementw zdariu: kot

upolował ) (Śmitlr 1-g,7I). Są też badacze,ŁJórzy określają czytanie jako

pro... interakcyjny, w którym ldziń biorą różne sprawności i rodzaje wiedzy:

sprawność automaĘcznego rozpoznawania (ang. automatic recognition skills),

wiedza z zakeslsłownictwa i siruktur (ang. vocabulary and structurąl lłtowled_

ge), wiedzana temat formalnej strŃtury dyskursu (ang, formal discourse struc-
"tuie 

knowledge), wiedza dotyćzącatreści/ wiedza o świecie (ang. content/ world

backgroundńowledge), sprawności/ strategie syntezy i ewaluacji (ang_ synthe_

sis and evaluation ,t it'trlitrategies), więdza metakogniĘwna i monitorowanie
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sprawności (ang. metac,ogllitive know,ledge ąnd skill.:; lnonitoring) (por. Grabe
I99I,379).

PERCEPCJA WZORKOWA TEKSTU W DYSLEKSJI

wiele definicji dysleksji, w tym popularna definicja opublikowanaw 1994 r.
przez Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji imienia ortona (USA), zawie-
ra stwierdzenie, iż specyficzne trudności w czytanil i pisaniu charakteryzują
się m.in. ,,trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej oa-
zwierciedla niewystarczające zdolnościprzetwarzania fonologicznego'' (za:Bog-
danowicz 1997, I49). Przez więle lat badania koncentrowĄ się wyłącznie ia
poszukiwaniu i udowadnianiu zaburzeń podsystemu fonologi cznego u osób z pro-
blęmami dyslektycznymi, por. np. komentarze d,o zadań testowych w przewod-
niku do narzędzia diagnostycznego, jakim jest Diagnoza dysleksji u uczniów
klasy III szkoły podstawowej (Bogdanowicz i in. 2008). Ęmczasem badania neu-
rofizjologiczne wykazĘ, iż zal<łopoĘ nafury dyslektycznej odpowiadają w nie
mniejszym stopniu nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu mózgowych
kanałów więlkokomórkowych i drobnokomórkowych w układzie *rroto*y-
(Por. Bednarek 2002; Vetulani i Cieśliński 20II). Uszkodzenie szlaku drobno-
komórkowego, który jest przeznaczony do przesyłania kształtów drobniejszych
i subtelniejszych,mjn.liter, odpowiadazaproblemy w przetwarzaniu informacji
wzrokowej, np. mylenie liter <v> i <y> (Vetulani i Cieśliński 201l).

wyniki badań eksperymentalnych zbiegły się z obsetwacjami poczynionymi
w prakĘce logopedycznej (por. np. Korendo żOlD. W opinii MaĘ Korendo pod-
czas prakĘki diagnostycznej i terapeuĘcznej łatwo zna|eźć dowody na zabirzę-
nia percepcji wzrokowej, do których należą zazwyczaj:,,mylenie liter podobnych
(podczas czytania, przepisywania i pisania), opvszczanre linijek podczas czyta-
nia, pomijanie lewej strony przestrzeni, zmiana kolejności znakow w czytanych
tekstach, pomijanie znakow diawytycznych, problemy zczytaniemkrótkich słóq
trudności z odnalezieniem słów i fragmentów w tekście już ptzeczytanym [...]''
(Korendo 20II,117-1l8). Przykładowo: o ile mylenie liter <b, p> moze świad-
czYĆ zarowno o Problemach z przetwatzaniem informacji słuchowej (niedostrze-
ganie opozycji dźwięcznośó - bezdżwięczność), jak i zaburzęniach prze\varza-
nia wzrokowego (nieprawidłowa analiza obrazów obróconych w przestrzeni),
o Ęle mylenie liter (u, fl) wskazuje je dnoznacznie na problem w zakresie percep-
cji wzorkowej (przyŁJady za:Korendo 2011, 118).

Dowodów na zabltzenia percepcji wzrokowej dostarczajątakże sami dorośli
dyslektycy. Sam Barclay, bryĘjski graflk i Ępograf ci erpiący na dysleksję, stwo-
rzyłksiĘkęzatytałowanąI wonder wat itś Like to be Dyslexic(ciekawe, jakto
jest być dyslektykiem), w której w obrazowy sposób pokazuje, jakmózgósoby
dyslektycznej deformuje czytany tekst.
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SymulacjęnajczęściejSpotykanychdeformacjitekstuprzedstawiarównież
W Swojej pracy Toni_Lee bapossela (1998). Mamy ttł do czynienia m.in. Zę Z|e_

waniem;Ę w jeden ciąg sąsiadujących wyrazów, nieprawidłowym postrzeganiem

1iter. które są przestr;n}mi wariantami jednego znaku (np, <d, b, p, q>) czy

przemieszczuni._ się niektorych liter powyżej bądź poniżej linii bazowej pisma

(por. ryc. 5).

h !, w 'Y, ,._l.k^
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Rycina 5. Syrnulacja fbm, jakie przybiera tekst rv oczach dyslektyka

Żródło: 'r.-L. Capossela ( l998, 98),

zdefbrmowane widzenie tekstu zdają się potrvierdzac zapisy ruchów gałek

ocznychpodczasprocesuczytanla.Wbadaniachokulograficznychprzeprowa.
dzonychprzezMarięPięBucciiin.(2012)rejestrowanoSakkadyi{lksacjepod-
cZaSczytal.\\aiwyszukiwaniasłówwtekście.WbadaniuudziałWZięłotrojedzie-
ci: 11_letnie clziecko z dysteksją oruZg, i 11_letnie dziecko bez dysleksji, U dziec_

ka z dysleksją obserwujemy więcej flksacji i regresji, Ruchy gałek ocznych

9_latka bez dysleksji są mniej dokiadne niż 11_letniego niedyslektyka, lecz o wie_

le precyzyjniejsze niż i t -lutt u z dysleksją (por, ryc, 6), U dziecka dyslektycznego

sakkady i fiksacje bardzo częSto przebiegają powyŻej bądŹ ponlŻe1 faktycznych

granic tekstu, co lTloze świadczyć o tym, ż,emózgosoby dyslektYcznej lokalizuje

zapis tam, gdzie go w rzeczywistości nie ma,

Występowaniezaburzeńruchówsakkadycznychuosóbzdysleksjąpotwier-
dzalątakŻeinnibadacze(np.Pavlidisl9B5;RosenbloomiMorgan1990;Adam-
czak 2011; Adamczak, Naialelł,ska i Miśkowiak 2012), Wykazują, iŻ ruchY te

odznaczająsię zmniejszonf,dokłudnością sakkad, dłuższym czasem reakcli sak_

l,
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Rycina 6. porównanie ruchu gałek ocznychu dziecka z dysleksją i bez tego zaburzenia
Żródło: M.P. Buccii in. (20Ii1.

kady oraz zwiększoną liczbą sakkad regręsywny ch - zarówno w trakcie czyta-
nia, jak i podczas wykonyłvania innych czynności wykorzystujących pracę ui<ła-
du wzrokowego. Przeprowadzone w Polsce badania aowiioĘ'iż ok. 40%45%
dzięci ze zdiagnozowaną dysleksją ma problemy z zaliczenień testu sprawdzĄą-
cego ruchy sakkadyczne (Adamczak ż01I,90; Adamczak,Nagalewska i Miśko-
wiak2012,7ll).

większość badaczy uważa, ze nieprawidłowe funkcjonowanie ruchów sak-
kadycznych to zjawisko współistniejące z dysleksją, będące raczej skutkiem niż
przyczyną dysleksji. osoba dyslekĘczna,którama trudności zę zrozumiem sen-
su czytanego tekstu, musi częściej powracać do wcześniejszych fragmentów,
co sprawia wrńęnię nieprawidłowości ruchów sakkadyczn}ctr (por. np. Evans,
Drasdo i Richards 1996).

Dysleksja i syndrom Mearesa-Irl ena, zwany także stresem wzrokowym (ang.
visual stress), to dwa różne zaburzenia, niemniej - jak wskazują różnę szaclŃi -odI0%o do nawet 60% dystektyków dotknięĘch jest szeroką gamą objawów stre-
su wzrokowego (Evans 2001; Wilkins 2003). Równe linrjki iadrukowanego tek-
stu powodują u nich złe samopoczlcie iniemożność skupienia się. widzenię tek-
stu zostaje zaburzone,. słowa stają się rozmyte bądź nievlyraźne (por. ryc,7 a) atbo
wtęcz częśc liter zostaje Wmazana (por. ryc. 7b),Iitery i słowa nachodząna sie-
bie, tworząc efekt aureoli (por. ryc.7c),litery wyginają się, tworząc ef-ekt falo-
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wania linii pisma (por. ryc. 7d), niektóre litery i słowa przyblizają się, inne z ko-

lei oddalają,tworzącpionowe korytarze (por. ryc. 7e),litery unoszą się i opadają,

tworząc.r"tt rur (por. ryc. 7f), tekst Bvorzy trójwymiarową perspektywęzbieżną

(por. ryc. 7g), nieostry tekstzacryna wirować wokół centralnego punktu o właści_

wej ostrości (por. ryc. 7h).

Dostępne współcześnie zaawansowane metody badań okulograflcznych oraz

wiedza na temat zablrzeń percepcji wzrokowej u osób z dysleksją pozwalają

z jednej strony idenĘfikować kroje przyjazne dla dyslektyków spośród pism bę-

dącyctrw powszechnymuficiu, z drugiej zaś _ projektować specjalne kroje pi_

.*u .r*rgiędniające specyfikę postrzegania tekstu przez osoby dotknięte tym

zaburzeniem.

Ths
Ihs
T},:,

T-,.- ,1__:

Ths

:

Rycina 7a-h. Deformacje cąĄanego tekstu jako objaw stresu wzrokowego

Żródło: Irlenlnstitute (20 1 3),
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STANDARDOWE KROJE PISMA PRZYJAZNE
DLA OSOB Z DYSLEKSJĄ

W 2013 r. Luz Rello i Ricardo Baeza-Yates przeprowadzili w Hiszpanii kom-
pleksowe badania okulo grafi czne naj popularniej szych kroj ów pisma używanych
w róznego Ępu publikacjach (Rello iBaeza-Yates 2013), Analizom poddano dzie-
więć krojów pisma (niektóre w dwóch odmianach) , z częgo osiem stanowiło kro-
je standardowe, a jeden był krojem specjalnie zaprojektowanym dla osób dyslek-
tycznych (OpenDyslexic w odmianie prostej i pochylonej), Łącznie w ekspery-
mencie analizom poddano dwanaście wariantów pisma: Arial, Arial ltalic, Com-
puter Modern Unicode (CMU), Courier, Garamond, Helvetica, Myriad, OpenDy-
slexic, OpenDyslexic Italic, Times, Times Italic oruzVerdana (por. ryc. 8).

This is Arial
Ihl's is Arial lt.

This is Computcr Motlcln

?his 1s Courier
Tlris js Garamorrd

This is Helvetica

This is Myriad

This is OpenDyslexic
This js OpenDyslexic l!.
This is Times

This is Tilłws It.

Thls ls verdana

RYcina 8. Warianty krojór,r, pisma analizolr,ane w eksperyInencie Luz Rello i Ricardo
Baeza-Yatesa

Żródło: opfacowano na podstawie: L. Rello i R. Baeza-Yates (2013. 2).

W eksperymencie wzięło tldział 48 osób (22kobieĘ iż6 mężczyzn) z orze-
czeniem o dysleksji (bez stwierdzonychwad ostrości wzorku). Ich wiek wahał się
od 11 do 50 lat. Wszystkie osoby podczas badań czyta,ły 12 tekstów złożonych 12
wariantami krojów pisma. Teksty reprezentowŃy ten sam gatunek i tę samą od-
mianę stylistyczną języka. LiczyĘ po 60 słów (średnia dfugość .vrrrazu mieści-
ła się w zakresie od 4,92 do 5,87 litery). Teksty pozbawione byĘ wyrażeń rll-
merycznych zapisanych cyfrowo oraz skrótowców (akronimów). Mierzono trzy
parameĘ: łączny czas czytania tekstu (w sekundach),łączny czas wszystkich fik-
sacji (w sekundach) oraz ocenę preferencji badanych osób w odniesieniu do okre-
ślonego kroju (w pięciostopniowej skali Likerta).

przyjęto zńożenie,iżzjawiskiem preferowanym jest jak najkrótszy czas czy-
tania tekstu. Prz1l czymnie chodziło tu o czytanie mechaniczne,lecz o czytanie ze
ztozumieniem. Po zakoirczenill lektury poddawano uczestników badania testowi
na rozumienię tekstu. Równie wńnymkryterium czytelności danego kroju pisma
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był czas fiksacji. Założona,że im krótszy CZas fiksacji, tym lepsza cZ} telnL]S, :,],_

siu. Dłuższy czas fiksacji moze bowięm wskazywać na kłopoty z przet\\ arz,lIrl;,_,

obrazu. Dodatkowo ucrestnicy badania mogli rvyrazić własne pref-erencle odr,_ _

śnie do każdego z krojow pisma.

Badania dowiodły. iż najkłótszy czas czytania oraz fiksacji Zape\\nla_la n,_

wszechnie dostępne kroje uórsreryfowe w odmianie prostej (Helr,etica, Ąrli"

Verdana), specjalnie zaprojektowany krój openDyslexic (bezszeryforr-r, rł .,,d_

mianie prostej) oraz Couriór (krój szeryfbwy typu monospace). Gorzej rłr,pada_

ją w tym zakńsie kroje szeryfo*" ilt.rt odmiany pochylone. Szczegołos e \\ \ ]l1_

ki eksperymentów pokazuje tabela l,

KROJE PISMA PROJEKTOWANE SPE,CJALNIE
DLA OSOB Z DYSLEKSJĄ

Wostatniejdekadziepowstałoconajmniejsiedemkrojówpismaspecjainie
zaprojektowanych dla osót z dysleksją: Lexia Readable Keitha Batesa (2006),

sytexrad Roberla Hilliera (2006), Gill Dyslexic i Dyslexie Christiana Boera (2008 ),

ReadRegularNataschyFrensch(2008),openDyslexicAbelardoGonzaleza
(2011) oraz polski Dofirm Marcina Kasperka (2013). Największą popularnośc

zdobyĘkrojeonazwieDyslexie(por.ryc.9a)orazopenDyslexic(por.ryc.9b).

zaprojektowany w 2008 r. przez holenderskiego grafika christiana Boera

r<roj uysrexie to pismo bezszeryfowe w czterech odmianach: prostej (antykwa),

poctyłon"3 ftursywa), pogrubionej oraz pogrubionej i pochylonej, Głównym

załoieniemprojektanta 
^uyło 

.t*o."enie takiego kroju, w łtórym najłatwiej bę_

dzie odróżnić od siebie pószczegóIne litery. W opinii Boera, który sam zmaga się

zdysleksją,podstawowyproblernzczytaniemuosóbdyslektycznychpolegana
,ri"ldrózrriuniu litęr podoboy"h, powstĄch poptzęz zdublowanie elementów

l

,

Ag pE FGH l J KLMNo
PQRSTUVWXYZab c d
efqhijkLmnopqrs
t u Vw xy zL234567 S
9o& . ,? |€)( )#$%x+

Aa Bb Cc Dd §e
Ff Go Hh li Ji Kk
Lt M"m Nn Oó Pp
Qo Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy 7z

Rycina 9ab. Dwa najpopulamiejsze kroje pisrna specjalnie zaprojektorvane dla osób z dysleksją

Żródło: dyslexiefont.com, opendyslexic,org,

]
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morfologicznych, np. kresęk w literach <v, w> czł <i, j>,lub będących lustrzany-
mi odbiciami, tak jak np. litery <p, b, d, q> (por. ryc. 10).

Rycina 10. Morfologiczne podobieństwo liter w krojach standardowych
Żr ódło : dyslexiefont. com.

Litery w kroju Dyslexie są mocno pogrubione u dofu. W sposób wyobraźnio-
wy dociĘĄą znak w taki sposób, aby zapobiec jego odwracaniu, ,,kręceniu się"
czy ,,odlatywaniu" (por. ryc. 11a). Oś niektórych liter (np. <i, j, l>) jest bardziej
pochylona, co upodabnia tę znaki do pisma odręcznego i czynije łatwiej odroż-
nialnymi (por. ryc, 1ib). Rozwarcia liter są odpowiednio szerokie, co ma korzyst-
nie wpływać na ich czytelność (por. ryc. 11c). Podobnie wyglądającym literom
(np.<v, w, y>) nadane zostĘ różne wysokości, aby maksymalnie zwiększyć ich
odróżnialność (por. ryc. 11d). Niesymetryczne fuki wprowadzono w celu zwięk-
szeniaróżnic pomiędzy znakami obliźniaczychksztńtach. W rypadku liter <b>

i <d> łuki zostŃy lekko ścięte - w pierwszej z nich na dole, w drugiej na gó-

rze (plor. ryc. 11e). Wydfużenia górne i dolne liter zostały znacztię powiększone
w porównaniu ze standardowym krojem pisma, by wzmocnić rysunek izwiększyć
rozpoznawalność poszczególnych znakow (por. ryc, 11f). Większa niż standardo-
wo wysokość ,,x" (ang, x-height, tóżnica między linią bazową alinią środkową
pisma) także poprawia odróżnialność znaków bez wydłlżeń górnych i dolnych
(por. ryc. 11g). W celu zwiększenia czytelności caĘch zdań ortograficznych oraz

części składowych wypowiedze ń złożony ch powiększono i po grubiono duże lite-

ry oraz znaki interpunkcyjne ózielące ikończące zdanie (por. ryc. 11h). Odstępy
międzyliterowe i międzyrłyrazowe powiększono w stosunku do standardowych,
aby zapobiegaćzlewaniu się sąsiadującychze sobąliter twyrazów (por. ryc. 11i),

i j- a: . _ __

x:_
l].,j.-.:,:: :::
T,,,, ;ll ,; ,

,].;t _- ,
_\L'i].1 L_ ._ _:

_L -l ] Lr\r

aZ\ tili', a_ :,
t3iL] :a\).
\ llct,la,]

.Tesli .-1:_ -l

]i--Zl]OSi] ,_ - .

pclziot1-1..,

Dr s]erie :,

Ń,o.:::
ria ..Here '. ] .

czek rrch_ * _

publikacl, ._

dla dziec: :. ..
Kl§ ł -- _

i udostepl., "

nat\.\\-a a]]: ]]

sjipłatnel :,
11, pięciLt ,_.* ''

grubione.l , :-

założeniei,:. , ,

nie jak nal . _1':
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RYcina 11a-i. Krój Dyslexie zostałzaprojektowanyw taki sposób, bynajłatwiej odrózniać od
siebie poszczególne litery

Zr ó dło : dyslexiefont. com.

krój Dyslexie był poddawany kilku niezależnym badaniom. Na przykład
podczas eksperymentów prowadzonych przez Tineke pijpkera z universiĘ of
Twente w Holandii przebadano stosunkowo liczną grupę dzieci w wieku od 8 do
12 |at. 22 dzieci z dysłeksją stanowiło grupę eksperymentalną, 42 dzieci- grupę
kontrolną. Dodatkowo każda z grup byŁa podzielona ze względu na poziom bń-
głości w czytaniu (wyższry i niższy poziom umiejętności czytania). Tekst, który
czytaĘ dzieci, był merytorycznie dopasowany do ich wieku. każde z dzieci czy-
tało tekst złożony krojem Dyslexie oraz krojem Arial (na biaĘm i żółĘm tle).
Mierzono szybkość czytania orazliczbę popełnianych w trakcie lektury błędów.
Jeśli chodzi o szybkość, to nie odnotowano statystycznie istotnej różnicy w za-
leżności od kroju pisma i tła. Natomiast grupa dzieci dyslekĘcznych o niższym
poziomie czytaniapopełniła istotnie mniej błędów, czytając tekst złożony krojem
Dyslexie (por. Pijpker ż0l3, 18-27).

krojem Dyslexie składane są w wielu krajach książki dla dzieci,por. np. se-
ria ,,Here's Hank" autorstwa Henry'ego Winklera i Lin Oliver. W każdej zhiiąze-
czek wchodzącychw skład serii znajduje się strona z objaśnieni em, iż do składu
publikacji użyto specjalnego kroju dla dyslekĘków, który jest również przyjazny
dla dzieci niedyslekty cznych (por. ryc. l}ab).

Krój openDyslexic, zaprojektowany w żOlż r. przez Abelardo Gonzaleza
i udostępniony przeztwórcę na licencji open source, powstał jako darmowa alter-
naĘwa dla pisma Dyslexie, które było wówczas udostępniane wyłącznie w wer-
sji płatnej nawet do uĄrtku prywabrego. openDyslexic to pismo bezszeryfowe
w pięciu odmianach: prostej (antykwa), pochylonej (kursywa), pogrubionej, po-
grubionej i pochylonej oraz monospace (stała szerokość znaku). podstawowym
założeniem, które towarzyszyło twórcy w fazie rea|izacjiprojektu, było stworze-
nie jak najbardziej odróżnialnych znaków pisma. Litery w kroju openDyslexic są
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Zródło:H,Winkler i L, oliver, The Soggy, Foggy Campout (2016),

,,cięŻkte,,udołu,comapomócwichosadzeniunaliniipodstawowejpisma,któ-
fa w percepcji dyslektyków często bywa zachwiana, Zabiegz pogrubieniem do1-

nych części liter mocno upodobnił OpenDyslexic do kroju Dyslexie,

krój openDy.t.ri. j"rt aortępny do wyboru na niektórych stronach interne_

towych, w tym * poffię"yc"nej wersli Ńikpedii. Można go również używać

w lJrządzęniu.t pr"enffiń _ ,*urfonach i tabletach _ z systemami Android
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CZY KROJ PISMA MA ZNACZENIE? PODSUMOWANIE

Wyniki współczesnych badań eksperymentalnych jasno pokazują, żehój pi-
sma (jak również jego odmiana) ma dużry wpływ na czytelność teksfu imożeuła-
twiać odbiór informacji na piśmie osobom dyslektycznym. Najbardziej przyjazne
dla czytelnika ztego Ępll zaburzenięm sątrzy kategorie krojów pisma. Po pierw-
sze, antykwy bezszeryfowe typu: Arial, Helvetica czyYerdana. Są to kroje odzna-
czające się czystą i prostą formą liter, dużątzw. wysoko ścią ,,x" , mocno zaznaczo-
nymi wydłużeniami dolnymi (w literach: <8, j, p, q, y>) i górnymi (<b, d, i h, k,
1, t>), co ułatwia odróżnienie niektórych liter, np. <i> oraz.jr, .n' oraz<h> albo
<a> oraz 1d>, oraz poszerzonymi odstępami międzyliterołvymi, co zko|ei zapo-
biega optycznemu zlewaniu się pewnych liter w jeden znak,np. {rn) w <m> (por.

Wrazy marny i mamy). Po drugie, przyjazne dla osób z dysleksją są kroje specjal-
nie dla nich zaprojektowane (Ępu OpenDyslexic czy Dyslexie), o obĘch kształ-
tach przypominających nieco odręczne liternictwo. Kroje te mają wszystkie opi-
sane wyżej właściwości antykw bezszeryfowych,Ieczdodatkowo zadbano w nich
o łatwe odróżnianie żw.lustrzanych bliźniaków, np. liter: <p, b, d, q, g>, <a, e>,
{ffi, il, u}, {1, ł,t>, jakrownięż innych znakow,np.<1> (mŃaliteruel), <I> (wiel-
ka litęra i) oraz <l> (cyfra jeden), Po trzecie w końcu, dtlżą czytelnością i odróż-
nialnością w przypadku dyslektyków odznaczają się - pomimo swojej schema-

Ęcznej budowy - kroje typu monospace (np. Courier), w których pola wszystkich
znaków mają jednakową szerokość.

Dękodowanie znaków pisma, które ma bezpośredni wpływ na automaty-
zację procesl czytatia, to jedna z pierwszych trudności, na jakie napotyka oso-
ba dyslektyczna ucząca się czlĄać. Jeśli ułatwi się jej to zadanie, będzie mogła
w większym stopniu skupić się na przezwyciężaniu pozostałych trudności zwią-
zanych z odbiorem czytanego teksfu. Dlatego też, przygotowując dla uczących
się czytac dyslektyków różnego typu publikacje - zarówno drukowane, jak i elek-
troniczne - na|eży posfugiwać się krojami, które w toku badań eksperymental-
nych uznano za przyjazne dla osób z Ęm zńurzeniem. Jedyne pytanie, jakie się
w związka z tym pojawia, to czy naleĘ ńatwiaó dyslektykom proces rozpozna-
wania znaków pisma, stosując specjalnie dla nich zaprojektowane kroje, skoro
i tak będą musieli w otaczającej ich rzecrywistości odczyĘwac mnóstwo infor-
macji złożonych innymt rodzajami pisma Ępograficznego. Być może jest to roz-
wiązanie dobre jedynie napoczątkowym etapie naukiczytania, Gdy dekodowanie
znaków zostanie przez dyslekĘka opanowane, wańo wtedy rozwaĘć stopniową
rezygnację z dedykowanego kroju pisma. Kwestie te wymagają jednak dalszych
ustaleń w toku badń eksperymentalnych.

ć
,d

:h



240 E,WA WOLANSKA. ADAM WOLĄ\>:..

BIBLIOGRAFIA

Adamczak N., 201 1 . Ot,enu v,,,-bran1)(,h plrumełróń; ukladu v:zrokolł,ego u dzieci i młot]zie:l : ,,. . ,

st(l Poznania ze zditlgnozoll.,dnq drslek,sjq frozprau,a doktorska]. Poznań. Dostępnr lr intc- .-

cie: <http://lvww.\vbc.poznan.pl/Contenti223 103/index.pdP. Dostęp: 25 maja 2016.

Adamczak N., Nagalelł'ska A,. Miśkowiak B,, 2012. W),brane p(lrametn ukladtł ł,zrrlkł",ł:
u dzieci ze zdiagnozov,cutq d),sleksjq,,.Problemy Higieny i Epidemiologii", 93('+). s. 70l -. ]

Baron J.. Strar,vson C.^ l9'76. b'se clf'orthogl,clph.ic ctntl wclrd-specifc kno.,rledge iil reading \\l.,)',),

aloud. ,Joumal of Experirnental Ps.v'.chology: Human Perception and Pefomance". ](_: .

s.383 393.
Bednalek D,. 1999. Nettrobiologiczne potlloże d,t,sleksji. ,,Przegląd Psychologiczny". ;12( 1 i ,

s. i7 26.
Bednarek D.. 2002. Specńczne trudnośc:i yl cz|tzniu v, świet]e najnowszt'ch badań. .,Kosmos. Prtl-

blemy Natrk Biologicznl,ch", 51( l), s. 57 67.

Błasiak W.. Godler,vska M., Rosiek R.. Wcisło D.,20l3. Eve-tracking, Nolye mttżliw,tlści ekspet,l-

nlelltalne l., badaniach. edukttq,in.vt:h.,..Edukacja - Technika infbrmatyka", 1(4), s. 'ł8l +Elł,

Bogdanowicz M.. l997. Spetl,t'iczne trulności 1Ą,cz!-tanilr i pisanitt w św,ietle k]as_yftkctc'ii meth'c:-

nl,ch, psychologit:zlt.l,ch i pedagogicznl,cł, .,Audiofonologia". 10, s. 1,15 157.

Bogdanorł,icz M., Jaw,ororł,ska A., Krasowicz-Kupis G., Matczak A.. Pelc-Pękala O., Pietfas 1..

Stańczalr J., Szczerbiński X,t.. 2008, Diagnoztl Ą,sleksji Lt ttcztliów klas1, III szkoł,- podslav'tl-

v,ej. Przelto d n ik tli agn os tl,czlry. Warszar,va.

Borys M., 2015, Zastos,olt,anicl tlnalizl,ruc]ltt ocztt l,diagn().srlce choróh netu'odegeneracyinych.

..lnformatyka. Arrtomatyka, Pomiary rv Gospodarce i Ochronie Srodowiska". 5(2), s. 55-63.

Bucci M.P.^ Nassibi N.. Gerard C.-L.. Bui-Quoc E.. Seassau M., 20l2, Immatttrit\: of the Octłlo-

ntotor Saccatle and lbrgent:e Interaction in Dlsleric L-hiLcJren: EvidenceJrom a Reading and
L,'isual Searr:h Słld_r,. .,PLoS One". 7(3). Dostępny lv intemecie: <dr.doi.orgi 10.137l/joumal.
pone.0033,ł58>. Dostęp: 25 maja 2016.

Capossela. T.-L.. ł 998, Thc Harcourt Brace Gu ide lo Peer Tuloring, Fort Worth.

Chartier R.. l999, Stosov,culie pisłla. frv:] Chartier R. (red.), Historia ż.vcia pryh'atneElo,t.3. Od re-

nes ałlsLt do cl.ś:n, i ec, en ia. Wlocław.
Evans B.J.W.. 2001 . Dysleria and Vision, London.
Evans B.J.\ł'.. Drasdcl N., Richards l.L., 1996. Dl,sleria; The linkwith visttal cleficits,,.Ophthalmic

& Physiological Optics". 16(t), s,3-10.
E.ye tracking.2016. [w:] lhikipeditl, The Free Enc:yc,lclpedia. Dostępny w intemecie: <en.wikipedia.

org/w/index.php?title-Eye_tracking&oldid-7l9303486>. Dostęp: 25 maja 20l6.
Grabe W.. 799I, ()ttrrent Det,eklpments in Second Langttuge Reading Res,earch,.,TESOL Quarter-

ly".25(3), s. 375 406.
Healy A.F., 1981, The elJłcts of vi,ulal ,silnilarity on proo/reacling for mis,spellings. ,,Memor,v & Co-

gnition", 9(5), s. .ł53 460.
Helvetica,2016, flv:] Wikipedia. The Free Enc.vclopedia, Dostępny w internecie: <en.lvikipedia.or-

g/w/inde,t.php?title-Helr,etica&o1did-722013538>, Dostęp: 25 maja 2016.

Huey E.B.. 1968. The Ps,,-choklgv alld Pedagog1, of Readlng, Cambridge.
Irlen Institute, 20l3,1rlen Slndrome Sample Print Di,storlfuns [animacje w formie wideo]. Dostępny

w intemecie: <wwlr,.youtube.conl/rvatch?v:FARizlljRk>. Dostęp: 25 maja 20i6.
JavalL.E.. 1879, Es,sal sur la phtsiologie cle lalecture,.,Annales d'Oculometrie",82, s, 242-253,
.TohnsonN.F., 1977.1pdltern-unitmodelclfwc,,rdidentit'icution, [w:] LaBergeD,, Samuels S,J. (ed.),

Busic proc,esses in reuding; Perc:eption and comprehensloł, Hillsdale.
Jorm A.M.. 1985, Iłe Ps.,-cholop7- ol'Reading ancl SpeLling Disabilitie.s. London.
Judd Ch.H., Busrvell G.T., l922. Silent reading: A sfudy of the variclu,s l,r.pes, Chicago.

Phż

Pfuż

lI

E
9

frd
s

rrc1
_\

I _ik1
}frsnn

a,
}h*

E
F

\€, r
a

Nlr-&
&0

lrt
GirJ-

fr
Pasol

F§
Pasu

E-
Paersol

m,
Paersm

|:,
\

Paterso



KROJE PiSMA UŁATWIAJACE CZYTANIE OSOBOM DYSLEKTYCZN-YM

Jrrst M.A.. Carpenter P.A., 1980" A theor.l: tlf reacling; jont el,e.t'ixation lo cotnprehensloł. .,Psycho-
logy Revierł,". 87(4), s. 329 354.

Just M.A., Carpenter P.A.. 1987. The P,sl,cholog.t,ry''Reacling and Langttage Cunprehen,sion.Bo-
Ston.

Korendo M., 20l1. Specy/ika pcł.strzegania ttzroktlwego u dzieci z tlvslełs7r1. [rv:] Michalik M. (red.),
Biologiczne tu,al'unkowultia rozwoju i zabttrzeń ntolr,l,. Monografitl l:ieloautotrka. Krakórł,.

Kurcz l.^ Polkorł'ska A.. 1990, Illterakłjne i autrł,tomitzne przetwtlrzanie in/'orntacjijęz_łkou,l,c,h.
Na pr4,kłatlzie procesu ronunienia teksttt cz.t,lanego ntl gkls, Wrocław.

Lindsay' P.H.. Norman D.A., 1 991 , Proces| przehvarzania infbrmacji u c,zlov,ieka, Warszarva.
Massaro D.W.. 1975, Under,stancting language: ul inftn,mation, proces,sing tlnalysis of'speec:h per-

c e p t io n, re a d in g, ct n d p s t c h o l ill głlsllc,s, Nerł, York.
Mastalski A. S. ,2015, Kogniryv,ne pod,stcttvy teori.i wiersza, ,setnałltt,ki ł,ersl,fikac,.tjnej oraz interpre-

tacji l,rersologic:znej. I|_'vbrane probletny okulografrc,znej analiz.v kclnpozyqli prclzodvjnej |roz-
prarł.a doktorska]. Krakórv.

Nagy WE.. Hertnan P.A.. Anderson R.C., 1985. Learning wortls Jrom conte.tl.,.Reading Research
Quafterl1,". 20(2), s. 233,253.

Norr.'akowska-Buryła I., Joński T., 2012, E,vełrackingov,e hadani.tl prezenttlcji nlttltimedialnvc,h
kon,struov,anyc,h dlu ł:sptlltlttgania edukacji v,r,zesn.oszkolne1, [lv:] Skrzydler.vski W.. DyIak S.
(red.). l,Ieditl ^ Edttkacja Kulhra. W ,stronę eńtkacji medialnei. Poznań Rzeszórv.

Ober J., Dylak J.. Gryncewicz W.. Przedpelska-Ober E.. 2009, Sakkudometria now,e możliu.o.ści
lcen.v stanlr czlnnośc,itlw,ego ośnldkoy,ego ttkłaclu nenyov,ego. ..Nauka", 4, s. l09-135.

Paterson D.G,. TinkerM.A.. 1928, ln;t'htent:e of łryle./brm on speed oJ'retłdlllg,.,Journal otApplied
Ps_vchology", l2(4), s. 359 368.

Paterson D.G., Tinker M.A., 1929a. Stttl]ie,y Ę tłpographic01 ,|actors iltfhtencing speed of'reuding,
II: Size oJ't.tpe^,,Jorrrnal olApplied Psychology", l3(2). s. l20-130.

Paterson D.G,. Tinker M,A., l929b. Stut]ies of tl,pographical ./actors inlluencing,speed of reatling,
III: Length of'line, ,,Journal ofApplied Ps;,chology". 13(3), s. 205 2l9.

Paterson D.G., Tinker M.A.. l93 1a. Stttdies of ttpclgrap}lical facrurs iffitencing speed Ę'reading,
V: Siltultaneous vtu,iation of't,,pe .size tlnct line lenglh,,,Jolrnal ofApplied Psychology". 15(1),
s. 72-78.

Paterson D.G.. Tinker M.A.. 193 1b. Sttlclies oJ'tl:ptlgraphic:alJactors inflttenciłlg speed of reacling,
L'I:B]ackl},p€lers,Lrs i.,hiteilpe,,.Journal ofAppliedPsychologv", 15(2).s.241 247.

Paterson D.G.. Tinker M.A., 193lrc, Sndies of tl,pographical .factors inJluencing speed o/'reading,
VIL' Variutirln,s iłl co]or o/'print and btlckgrountl,,,Journa1 of Applied Psychology", 15(5),
s,471419.

Paterson D.G.. Tinker M.A.. 1932. Stttdies Ę'tl,pogruphicaL ./actors influent,ing speed of'retlcling,
,\i, ,tt1,1e o./'typeJace...Journal ofApplied Psychology", 16(6), s. 605 ó13.

Paulson E.J., Goodman K.S,, 1999, Influenlial ,Studies in Et,e-Moyement Research,,,Reading
Online".

Pavlidis G.Th. 1985, Ele ntclyement di/fbrences betv,een d_,-slexics, norntal, ttnd rettlrded readers
v:hile sequenliall,t fixating digily^ .,American Journal of Optometry and Physiological Optics",
62(l2)" s. 820-832.

PijpkerT.,2013, Readingper/tlrmunceo.f tltslexicswitha.special .fonlundacoloredbackground,
Twente.

Płuż-ycz,ka NI., 20l I, Okulograficzne w,spal,cie badtlń nad procesem lłutnaczenia a vi.stct,,.Lingwi-
styka Stosorł,ana", 4. s, 1 80,1 89.

PłUżyCzka M.. 20l 2. Na co palrz1:, a co widzi ltumacz tl t,ista'| Translaton,czne nnżliv,ości poznav)-
cze okttlograJii. ,.Lingwistyka Stosor.vana", 5, s, 65 74.

24l



EWA WOLAŃSKA, ADAM WOLANSKI
242

Rayner K., 1998, Ąe Moyemel,tt.s in Reclding atlc} Informatiol,t Pnlcessiłtg: 20 Years of Re,searcll,

,.Psychological Bulletin". 124(3), s, 3121żż,
Reicher G.. 1969, perceptLtal reco'gnition as ct fttnctkll o/'meaninglitlness cl/',stimttlu,\ mLltariLli,

,,Journal ofExperimental Psychology, 81(2), s, 275 280,

Rello L.. Baeza_Yates R.. 2013, Gotlcl Fonts.for Dt,Slexitt. The l5th International ACM SIGAC_

CESS Confere... of Ćo-puters anc1 Accessibility, Washington USA. DostęPnY w intemecie:

<http://dyslexiahelp.umich.edu/sitesidef,ault/filesigood fonts for dyslexia study,pdf>, Do_

stęp: 25 maja 2016.

Richardson D.C., Spivey M.J.,2008. Eve_T,acking; Resectrch Areas cmd Appliccttiolls, [w:] \\rnek

G.E. Bowlin G.L. (ed.), Ena,clope:dia oJ,Biomclterictl,,: ancl Biomedit,ul Engineering,New York,

Rosenbloom A,A.. Morgan M,W.. l990. Principles an.l pr(lctice o/, 1letłiutric: op\()metl),, Philadel_

plria.

Rożek B.. ż014, W.,-korzv-stanie batlań eyełrackingowl,ch do unalizl, ])r()ce,vt,rozlliL1z)lt,ania te,sttl,

tregozaclaniamatemat!-CZ1,1egłljeclnłlkrotnegc.lyt..vbortt'..Edukacja-Technika'Infomrat1''ka...
2(5), s. 385-39 1.

SrnithF.. 19-1l,LInderstanclitlgreacling;ApsycholingltisticanaL,-siso.1,reudingandlearningttlreucl,
New York.

Tinker M.A,. 1955, The Tinker Speed o.f Reatling le,sl, Minneapolis,

Tinker M.A., 1980, Poclstavl,v- efbkty1,1"nego c4,tanicl, tłr-rm, K, Dudziak, Warszawa,

Treiman R.. Baron J,. 19&1. Seg,nental i,ut,1,,i, ubiLit1,: Developtllent an,d relation to reading abili-

6,. [w:l MacKinnon G.E.]Waller T.G. (ed.). Recltling researt:h" ,4tlydnt:es in theon, and prttc_

llce. vo1. 3. New Yotk.

Venezky R.L.. 1970. The Strttclure o./'English Orthography, Nlouton,

VetulaniJ..CieślińskiP.,20l],Blogosłtnl,iclnantutctcjctgenttFoxP2,.,GazetaWyborcza",|7czerw'

Wilkins A.. 2003, Reatling Throttgh Colłlur, Chichester,

Wolariski A.. 2008. Er]vń rckstó,*.. praktycznl,poru.dnik. Ksiqzka - Pl'(lsu I'Ijiłll'I''. W-arszawa,

l--.


