
   

   
 

Poszukiwani uczestnicy do badania psycholingwistycznego! 
 

Czego oczekujemy? Co oferujemy? 

Poszukujemy osób chętnych do wzięcia udziału w badaniu organizowanym przez laboratorium psycholingwistyczne 
Instytutu Filologii Angielskiej UWr. Badanie składa się z trzech części: eksperymentu EEG (pracownia badawcza IFA, 
UWr), eksperymentu percepcyjnego (online) oraz kwestionariusza (online). Po wykonaniu eksperymentu EEG, 
uczestnik otrzyma link do eksperymentu percepcyjnego oraz osobny link do kwestionariusza. Za wykonanie 
wszystkich części badania przewidziana jest zapłata w wysokości 30 € (ok. 130 PLN).  

Kogo szukamy? 

• Jesteś w wieku między 21 a 35 lat. 

• Język polski jest Twoim językiem natywnym (rodzice urodzeni w Polsce). 

• Żaden inny język nie jest dla Ciebie natywny (przyswojony przed ukończeniem 7 roku życia). 

• Nie posługujesz się językiem niemieckim. 

• Nie studiujesz językoznawstwa lub pokrewnego kierunku (np. filologia). 

• Jesteś praworęczny/na. 

• Nie stwierdzono u Ciebie zaburzeń czytania i pisania lub poważnych dolegliwości neurologicznych. 

• Ewentualne problemy ze wzrokiem lub słuchem korygujesz przez okulary, implant słuchowy itp. 

• Nie jesteś w ciąży. 

Co jest do zrobienia? 

Eksperyment EEG (pracownia badawcza IFA, UWr) 
Uczestnik nakłada zestaw elektrod EEG (zupełnie bezboleśnie!), po czym wykonuje zadania polegające na wciśnięciu 
odpowiedniego klawisza na klawiaturze zgodnie z instrukcjami. Elektrody EEG rejestrują aktywność mózgu w sposób 
całkowicie nieinwazyjny i bezpieczny. Czas trwania: ok. 1 godziny 30 minut. 

Eksperyment percepcyjny (online) 
Korzystając z otrzymanego linku uczestnik wchodzi na stronę internetową, gdzie wykonuje zadania polegające na 
wyborze odpowiedzi poprzez kliknięcie w odpowiedni punkt na skali zgodnie z instrukcjami. Czas trwania: ok. 30 
minut. 

Kwestionariusz (online) 
Uczestnik odwiedza kolejną stronę internetową korzystając z otrzymanego linku i wypełnia kwestionariusz. Czas 
trwania: ok. 20 minut. 

Gdzie i kiedy? 

Badanie odbywać się będzie od lutego do kwietnia 2022 roku. Część pierwsza (eksperyment EEG) przeprowadzona 
będzie w laboratorium psycholingwistycznym znajdującym się w Instytucie Fiolologii Angielskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego (ul. Kuźnicza 22, sala 5). Konkretny dzień i godzina eksperymentu ustalane będą indywidualnie z 
każdym uczestnikiem. Część druga i trzecia przeprowadzone będą online. Zalecane jest wykonywanie części online 
w cichym i spokojnym miejscu z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub laptopa (mniejsze urządzenia 
mobilne mogą nie wyświetlać właściwie treści). 

 

Jesteś zainteresowany/na badaniem? Znasz kogoś, kto mógłby chcieć wziąć udział? Masz pytania i wątpliwości? 
Prosimy o kontakt!  

ADRES KONTAKTOWY: PIOTR.GULGOWSKI@UWR.EDU.PL 
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