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Streszczenie

W pracy podjêto próbê odpowiedzi na pytanie czy potencja³ N400 odzwierciedla g³ównie automatyczne procesy odkodowywania znaczenia
s³ów (dostêp semantyczny), czy jest tak¿e wyrazem, zale¿nych od uwagi procesów weryfikacji znaczenia s³ów z poprzedzaj¹cym je kontek-
stem (analiza postleksykalna). Potencja³y poznawcze rejestrowano w grupie 30 anglojêzycznych doros³ych zdrowych osób z prawid³owym
s³uchem w warunkach uwagi biernej oraz uwagi czynnej, wymagaj¹cej oceny poprawnoœci s³yszanych zdañ. Materia³ s³owny stanowi³y zdania
semantycznie poprawne oraz zdania semantycznie niepoprawne wyselekcjonowane z testu SPIN (ang. Speech Perception in Noise). Pomiary
czasu reakcji wykaza³y, ¿e w porównaniu do zdañ semantycznie niepoprawnych statystycznie istotnie szybciej rozpoznawane s¹ zdania, 
w których ostatnie s³owo jest s³owem pasuj¹cym do kontekstu. W obydwu warunkach uwagi zarejestrowano klasyczn¹ falê N400. Stwierdzono,
¿e wiêksza amplituda fali N400 wystêpuje dla zdañ semantycznie niepoprawnych ni¿ dla zdañ poprawnych). Nie stwierdzono istotnych ró¿nic
w zmianach amplitudy potencja³u N400 dla uwagi biernej i uwagi czynnej. Tym samym wykazano, ¿e zaanga¿owanie œwiadomych procesów
analizy znaczenia zdañ nie powodowa³o wzrostu amplitudy potencja³u N400. Wyniki niniejszej pracy wskazuj¹, ¿e potencja³ N400 odzwiercied-
la g³ównie automatyczne procesy dostêpu semantycznego i selekcji informacji prowadz¹ce do odkodowania znaczenia s³owa krytycznego.
Oprócz komponentu N400 równie¿ póŸny komponent dodatni – LPC (ang. late positive component) by³ czu³y na zawartoœæ semantyczn¹
prezentowanych zdañ. W porównaniu z warunkami uwagi biernej obserwowano istotny wzrost zmian amplitudy potencja³u LPC w warunkach
uwagi czynnej, Oznacza to, ¿e potencja³ LPC mo¿e odzwierciedlaæ procesy postleksykalnej analizy i weryfikacji poprawnoœci zdania pozosta-
j¹ce pod kontrol¹ œwiadomoœci.
S³owa kluczowe: potencja³ semantyczny N400, LPC, torowanie semantyczne, uwaga.

Summary

It is still a matter of debate, which level of language comprehension is reflected by N400 component of event related potentials: lexical or
postlexical processing. The aim of this study was to evaluate the nature of N400 component by analyzing the influence of task demands on
the N400 semantic priming effect. Event related potentials were recorded in thirty English speaking subjects in passive condition and active
condition when subjects judged the semantic congruity of the sentences and classified them as semantically correct or not. Stimuli consisted
of auditorily presented sentences – SPIN test. 
In active condition, strong behavioral semantic priming was found for high constraint sentences A previous finding that the auditory N400 com-
ponent is sensitive to semantic congruity and cloze probability was replicated. The amplitude of N400 component was significantly larger for
low constraint sentences with low cloze probability words comparing to high constraint sentences. In the active condition, when the task
required deep semantic processing of the sentences, enhancement of the N400 priming effect, in relation to passive condition was not
observed. These findings are consistent with the view that N400 component is dependent mainly on automatic, attention free processes of
semantic access. 
Second finding of this study was that a late positive component (LPC – late positive component) following N400 was modulated by semantic
content of the sentences and also by attention. This suggests that LPC reflects some aspects of semantic processing related to controlled
processes of postlexical semantic checking or integration.

Key words: semantic event related potential N400, LPC, semantic priming, attention.
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Wprowadzenie i cel badañ 
Badania nad procesem rozumienia mowy z zastosowa-

niem potencja³ów poznawczych zaczê³y siê dynamicznie roz-
wijaæ od roku 1980 kiedy to Kutas i Hillyard [1984] prezentu-
j¹c badanym osobom zdania na ekranie komputera, jako
pierwsi zarejestrowali ujemny potencja³ o latencji 400 ms,
którego amplituda waha³a siê w zale¿noœci od znaczenia
ostatniego s³owa tych zdañ. S³owa, których znaczenie nie
pasowa³o do wczeœniejszego kontekstu, wywo³ywa³y ujemn¹
falê o latencji oko³o 400 ms i rozlanej dystrybucji w okolicach
centralnych i ciemieniowych. Natomiast s³owa, które by³y
logicznym uzupe³nieniem wczeœniejszego kontekstu, fali tej
nie wywo³ywa³y. I tak np. po zdaniu „Zamieszaj kawê ³y¿ecz-
k¹” nie rejestrowano fali N400, a po zdaniu „Zamieszaj kawê
biurkiem” pojawia³a siê wyraŸna fala N400. Potencja³ wywo-
³any wystêpuj¹cy w przedziale czasu od 300 a 500 ms okaza³
siê wra¿liwy na zawartoœæ semantyczn¹ prezentowanego
materia³u jêzykowego. Kutas i Hillyard interpretowali ten
potencja³ jako zak³ócenie w procesie analizy zdañ wywo³ane
przez s³owa nieoczekiwane w danym kontekœcie. Ogólnie
przyjmuje siê, ¿e potencja³ N400 jest elektrofizjologicznym
wskaŸnikiem procesu torowania semantycznego, który pole-
ga na przyspieszeniu rozpoznawania znaczeñ s³ów, je¿eli 
s¹ one poprzedzone s³owami o bliskim znaczeniu [Meyer,
Schwaneveldt 1971].

W dalszym ci¹gu otwart¹ kwesti¹ pozostaje odpowiedŸ
na pytanie o to, który z procesów zaanga¿owanych w pow-
stawanie torowania semantycznego odzwierciedla potencja³
N400: czy s¹ to g³ównie automatyczne procesy zachodz¹ce
podczas aktywowania znaczenia s³ów w pamiêci semanty-
cznej, czy te¿ œwiadome procesy integracji znaczenia s³ów 
z poprzedzaj¹cym je kontekstem, które zachodz¹ ju¿ po od-
kodowaniu znaczenia ostatniego s³owa zdania. Do próby
rozwi¹zania tego wykorzystano metodologiê teorii poziomów
przetwarzania (ang. level of processing approach) opisanej
przez Craika i Lockharta [1972], oryginalnie stosowanej do
badania pamiêci krótkotrwa³ej. Wyniki badañ pamiêci krót-
kotrwa³ej z zastosowaniem powy¿szej metodologii wykaza³y,
¿e lepiej zapamiêtujemy s³owa, które wczeœniej musieliœmy
analizowaæ uwzglêdniaj¹c ich cechy semantyczne (tzw. g³ê-
boki poziom analizy) w porównaniu do s³ów, w których anali-
zowane by³y tylko ich cechy wizualne b¹dŸ fonetyczne (tzw.
p³ytki poziom analizy). Stosuj¹c to podejœcie mo¿na badaæ
równie¿ zjawisko torowania semantycznego. Teoretycznie
efekt torowania semantycznego powinien byæ wiêkszy w za-
daniach wymagaj¹cych g³êbokiej analizy semantycznej, 
a w zadaniach wymagaj¹cych tylko p³ytkiego przetwarzania
bodŸców, je¿eli jest obecny, to wynika tylko z obligatoryjnie
przebiegaj¹cego procesu rozprzestrzeniania siê aktywacji
(ang. automatic spreading activation – ASA). Zwiêkszenie
efektu torowania semantycznego w zadaniach wymagaj¹-
cych g³êbokiego przetwarzania bodŸców wynika z w³¹czenia
siê mechanizmu budowania oczekiwañ oraz postleksykalnej
œwiadomej weryfikacji znaczenia s³ów. Wyniki badañ psycho-
akustycznych opartych na pomiarach czasów reakcji w pe³ni
potwierdzi³y te przypuszczenia [DeGroot 1987, Smith (i in.)
1983].

Teoriê poziomów przetwarzania stosowano tak¿e do
okreœlenia natury potencja³u N400. W pracach wykorzystuj¹-
cych tê metodê oceniane s¹ zmiany amplitudy fali N400 
w paradygmatach, w których bodŸce jêzykowe s¹ analizowa-

ne pod ró¿nym k¹tem, pocz¹wszy od analizy cech fizycz-
nych do g³êbokiej analizy semantycznej. Poprzez zmianê na-
tê¿enia uwagi podczas rejestracji potencja³u N400 i monito-
rowanie jej wp³ywu na amplitudê efektu N400 mo¿emy oce-
niaæ, czy i w jakim stopniu procesy, które prowadz¹ do 
generowania tego potencja³u, s¹ zale¿ne od uwagi. Poni¿ej
przedstawiono przyk³adowe rodzaje zadañ stawianych
osobom badanym podczas rejestracji potencja³u N400,
uszeregowane w zale¿noœci od poziomu przetwarzania
bodŸców jêzykowych, czyli w zale¿noœci od stopnia zaan-
ga¿owania uwagi w analizê semantyczn¹ (dla modalnoœci
wzrokowej i s³uchowej).
Modalnoœæ wzrokowa:

• zadania, które nie wymagaj¹ analizy semantycznej
(ocena kszta³tu, koloru lub wielkoœci s³ów, wykrycie
obecnoœci w wyrazie krytycznym konkretnej litery, ocena
poprawnoœci ortograficznej wyrazu celowego);
• czytanie par s³ów lub zdañ bez sprecyzowania zadania
(poziom neutralny);
• zadania wymagaj¹ce analizy semantycznej (okreœle-
nie, czy prezentowany ci¹g liter jest s³owem, czy nie,
ocena wyrazu pod wzglêdem przynale¿noœci do danej
kategorii, zapamiêtanie znaczenia wyrazów krytycznych,
ocena poprawnoœci prezentowanego materia³u s³ow-
nego).

Modalnoœæ s³uchowa:
• zadania, które nie wymagaj¹ analizy semantycznej
(ocena pod wzglêdem fonetycznym, np. wykrycie obec-
noœci okreœlonego fonemu w s³owie krytycznym);
• bierne s³uchanie materia³u s³ownego (poziom neutral-
ny); 
• zadania wymagaj¹ce analizy semantycznej (okreœle-
nie, czy s³owo krytyczne ma znaczenie, czy jest pseu-
dos³owem, ocena wyrazu pod wzglêdem przynale¿noœci
do danej kategorii, zapamiêtanie znaczenia wyrazów
celowych, ocena poprawnoœci prezentowanego materia-
³u s³ownego).
W dostêpnej literaturze niewiele opublikowano do tej

prac, w których oceniano wp³yw uwagi na parametry poten-
cja³u N400 w modalnoœci s³uchowej jako materia³u s³ownego
u¿ywaj¹c zdañ naturalnych (bez sztucznie wprowadzonej
przerwy przed ostatnim s³owem). Ponadto wyniki tych prac
nie s¹ jednoznaczne. Prace Connolly'ego [Connoly, Stewart
1990; Connoly, Philips 1992] wskazuj¹, ¿e potencja³ N400
powstaje automatycznie, z kolei Hahne i Friederici [2002]
stosuj¹c podobn¹ metodologiê, uzyskali wyniki, które dowo-
dz¹, ¿e N400 jest zale¿na od procesów œwiadomych.

W badaniach stanowi¹cych przedmiot niniejszej pracy
podjêto próbê oceny wp³ywu uwagi na parametry potencja³u
N400. Rejestracjê potencja³ów wywo³anych przeprowadzono
w modalnoœci s³uchowej u¿ywaj¹c jako bodŸców zdañ natu-
ralnych. Potencja³ N400 rejestrowano w warunkach uwagi
biernej, która nie wymaga³a analizy prezentowanych zdañ, 
a tak¿e w warunkach uwagi czynnej, kiedy osoby badane
podejmowa³y decyzjê o poprawnoœci semantycznej prezen-
towanych zdañ. Projektuj¹c eksperyment za³o¿ono, ¿e w wa-
runkach uwagi biernej dzia³aj¹ procesy automatycznego roz-
przestrzeniania siê aktywacji oraz proces budowania oczeki-
wañ, który przyjmuje siê, ¿e zachodzi obligatoryjnie w przy-
padku s³uchania zdañ. Natomiast w warunkach uwagi czyn-
nej dodatkowo jest aktywny proces integracji postleksy-
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kalnej, czyli weryfikacji stopnia dopasowania ostatniego s³o-
wa do poprzedzaj¹cego go kontekstu.

Zasadniczym celem pracy by³o zbadanie, czy zaanga¿o-
wanie dodatkowych zasobów uwagi w analizê semantyczn¹
s³yszanych zdañ spowoduje zwiêkszenie ró¿nicy amplitud
fali N400 dla zdañ semantycznie poprawnych i niepopraw-
nych. Je¿eli takiego wzrostu ró¿nicy amplitud fali N400 siê
nie zaobserwuje, bêdzie to wskazywa³o, ¿e na powstawanie
potencja³u N400 nie wp³ywa mechanizm integracji pos-
tleksykalnej i potencja³ ten odzwierciedla procesy dostêpu
semantycznego i selekcji semantycznej zachodz¹ce pod-
czas odkodowywania znaczenia s³owa. 

Materia³ i metoda
Rejestracje potencja³ów korowych przeprowadzono u

trzydziestu osób o normalnym s³uchu w wieku od 19 do 28
lat (2 mê¿czyzn i 28 kobiet). Wszystkie osoby badane by³y
praworêczne, mia³y prawid³owe tympanogramy oraz próg
s³uchu przy stymulacji drog¹ powietrzn¹ dla czêstotliwoœci
250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz mniejszy lub równy 20 dB
HL. Wszyscy badani byli studentami Brigham Young Univer-
sity w Provo w USA. Ka¿dy z nich zapozna³ siê z warunkami
przeprowadzenia badania i podpisa³ formularz œwiadomej
zgody pacjenta. 

Potencja³y wywo³ane rejestrowano z 32 elektrod
umieszczonych na skórze g³owy w miejscach zgodnych 
z miêdzynarodowym systemem 10–20. Elektrody umiesz-
czano na g³owie, u¿ywaj¹c czepka do prowadzenia rejestra-
cji EEG firmy Electrocap International. W celu monitorowania
ruchów oczu i powiek, które s¹ Ÿród³em artefaktów, sto-
sowano rejestracjê bipolarn¹ z elektrod umieszczonych nad
i pod oczodo³em oraz zewnêtrznie od k¹cika lewego oka.
Podczas procesu uœredniania próbki sygna³u z artefaktami
miêœniowymi by³y usuwane z zapisu. Impedancja elektrod
nie przekracza³a 5 k . Sygna³ EEG, przed zapisem na dysk
komputera, wzmacniano 75 000 razy i filtrowano za pomoc¹
analogowego filtra przepustowego (0,1–30 Hz) o nachyleniu
zbocza 24 dB/okt. Na zapisie EEG na pocz¹tku ostatniego
s³owa ka¿dego zdania by³y umieszczane specjalne znaczni-
ki pozwalaj¹ce na póŸniejsze sortowanie i oddzielne uœred-
nianie odpowiedzi dla zdañ semantycznie poprawnych (SP) 
i semantycznie niepoprawnych (SN). Czas analizy odpowie-
dzi wynosi³ 200 ms przed i 1500 ms po pocz¹tku ostatniego
(krytycznego) s³owa prezentowanych zdañ. Materia³ s³owny
prezentowano przez s³uchawki wewn¹trzuszne typu ER-3A.
Ca³y proces prezentacji materia³u s³ownego, akwizycji i anali-
zy danych prowadzono przy u¿yciu systemu do rejestracji
EEG i potencja³ów wywo³anych „Neuroscan 32”. 

Materia³ jêzykowy u¿ywany w badaniach pochodzi³ 
z anglojêzycznego testu SPIN (ang. Speech Perception 
in Noise) z wersji dostêpnej na p³ycie kompaktowej [Bilger 
(i in.) 1984]. Test SPIN zawiera osiem zestawów zdañ. 
W ka¿dym zestawie znajduje siê 25 zdañ o œcis³ym kontek-
œcie, dopuszczaj¹cym tylko kilka s³ów do umieszczenia jako
ostatnie s³owo, oraz 25 zdañ o luŸnym kontekœcie pozwala-
j¹cym na u¿ycie wielu mo¿liwych s³ów koñcowych. Zdania 
o œcis³ym kontekœcie zawsze koñcz¹ siê s³owem, które bar-
dzo dobrze pasuje do poprzedzaj¹cego go kontekstu (zdania
semantycznie poprawne – SP), natomiast zdania o neutral-
nym kontekœcie koñczy³y siê s³owem nie pasuj¹cym do

wczeœniejszego kontekstu (zdania semantycznie niepopraw-
ne – SN).

Z testu SPIN wyselekcjonowano 10 zdañ semantycznie
poprawnych i 10 zdañ semantycznie niepoprawnych, które
nastêpnie zebrano w dwa zestawy zawieraj¹ce po 5 zdañ SP
i 5 zdañ SN ka¿dy. Wyselekcjonowane zdania liczy³y od 5 do
7 s³ów (œrednio 5,85). Ostatnie s³owa wybranych zdañ mia³y
od 2 do 4 fonemów (œrednio 3) (tab. 1.)

Wyselekcjonowane zdania zosta³y nastêpnie poddane
normalizacji poziomu g³oœnoœci za pomoc¹ programu Sound
Forge®.

Tab. 1. Materia³ s³owny wyselekcjonowany z testu SPIN u¿ywany 
w niniejszej pracy (SP – zdania semantycznie poprawne; SN – zda-
nia semantycznie niepoprawne)

Osoba badana siedzia³a podczas eksperymentu w wy-
godnym fotelu w kabinie audiometrycznej S³uchowe poten-
cja³y poznawcze rejestrowano, u¿ywaj¹c zmodyfikowanej
procedury „odball”. Podczas trwaj¹cej oko³o 90 minut sesji 
u ka¿dego badanego wykonywano cztery zapisy s³uchowych
potencja³ów korowych, dwie rejestracje w warunkach uwagi
czynnej (C1 i C2) oraz dwie rejestracje w warunkach uwagi
biernej (B1 i B2). Do prowadzenia rejestracji C1 i B1 u¿y-
wano zestawu zdañ nr 1, a do rejestracji C2 i B2 wykorzysty-
wano zestaw zdañ nr 2. W czasie ka¿dej rejestracji osoba
badana s³ysza³a 80 zdañ SP i 20 zdañ SN (ka¿de zdanie
typu SP by³o powtarzane œrednio 16 razy, a ka¿de zdanie
typu SN – 4 razy). Zarówno kolejnoœæ poszczególnych reje-
stracji, jak i kolejnoœæ zdañ podczas rejestracji by³y randomi-
zowane. Interwa³ miêdzy pocz¹tkiem kolejnych zdañ (Stimu-
lus Onset Asynchrony – SOA) wynosi³ 4 sekundy. Miêdzy
poszczególnymi rejestracjami pacjent mia³ zapewnione 
5-minutowe przerwy. W warunkach uwagi czynnej (podczas
rejestracji C1 i C2) równolegle z rejestracj¹ EEG mierzono

Nazwa
pliku

Czas trwania
[ms]

Zdanie Typ
zdania

Zestaw 1
SA-01 1401 1. The baby slept in his crib. SP

SA-02 2037 2. The ducks swam around the pond. SP

SA-03 2083 3. This nozzle sprays a fine mist. SP

SA-04 1639 4. The flood took a heavy toll. SP

SA-05 1514 5. The policeman captured the crook. SP

SI-01 1669 6. Miss Black thought about the lap. SN

SI-02 1438 7. She has known about the drug. SN

SI-03 1906 8. I want to speak about the crash. SN

SI-04 1720 9. The man should discuss the ox. SN

SI-05 1855 10. Ruth could have discussed the wits. SN

Zestaw 2
SA-06 1453 11. The farmer baled the hay. SP

SA-07 1825 12. Stir your coffee with a spoon. SP

SA-08 1380 13. Hold the baby on your lap. SP

SA-09 1966 14. The beer drinkers raised their mugs. SP

SA-10 1762 15. The rude remark made her blush. SP

SI-06 1643 16. We have discussed the steam SN

SI-07 1763 17. He has problem with the oath. SN

SI-08 1725 18. He would think about the rag. SN

SI-09 1700 19. Bill might discuss the foam. SN

SI-10 1498 20. He should know about the hut. SN
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czas reakcji osób badanych, które nastêpnie skorygowano
aby odzwierciedla³y pomiar od pocz¹tku ostatniego s³owa
zdania. 

Warunki uwagi biernej uzyskiwano, czytaj¹c badanemu
nastêpuj¹c¹ instrukcjê: „Bêdziesz s³ysza³/a zdania, s³uchaj
ich uwa¿nie”

Warunki uwagi czynnej uzyskiwano czytaj¹c badanemu
nastêpuj¹c¹ instrukcjê: „Bêdziesz s³ysza³/a zdania, s³uchaj
ich uwa¿nie. Je¿eli ostatnie s³owo jest s³owem, którego
móg³byœ/mog³abyœ sam u¿yæ w tym zdaniu, naciœnij przycisk
1 a je¿eli ostatnie s³owo jest s³owem, którego byœ nie u¿y³/a
w tym zdaniu, naciœnij przycisk 4”. 

Nieprzetworzone dane uzyskane od ka¿dego badanego
obejmowa³y cztery ci¹g³e zapisy EEG (dwa zapisy zareje-
strowane w warunkach uwagi czynnej i dwa w warunkach
uwagi biernej). W celu oczyszczenia zapisów z artefaktów
generowanych przez niewielkie ruchy ga³ek ocznych obliczo-
no wagi miêdzy zapisami EEG w poszczególnych kana³ach
a zapisem elektrookulogramu (EOG). Nastêpnie od zapisów
EEG odjêto wa¿ony zapis EOG. Kolejnym krokiem by³o
wyselekcjonowanie z ci¹g³ego zapisu EEG fragmentów za-
wieraj¹cych odpowiedzi wywo³ane (200 ms przed i 1500 ms
po pocz¹tku ostatniego s³owa zdañ). Nastêpnie oddzielnie
uœredniono fragmenty EEG zarejestrowanych po prezentacji
zdañ SP i SN. Jako komponent N400 okreœlano falê o pola-
ryzacji ujemnej i latencji od 300 do 600 ms. Jako póŸny kom-
ponent dodatni (LPC) okreœlano falê o polaryzacji dodatniej 
i latencji od 600 do 1300 ms.

Ka¿da osoba badana w warunkach uwagi czynnej klasy-
fikowa³a s³yszane zdania zgodnie z instrukcj¹. Czas reakcji
by³ automatycznie mierzony jako czas od pocz¹tku zdania do
momentu naciœniêcia jednego z dwóch przycisków (1 lub 4).
Analiza danych obejmowa³a pogrupowanie czasu reakcji
wed³ug zestawu zdañ (C1 lub C2), typu zdañ (SP lub SN)
oraz dodatkowo wed³ug poprawnoœci odpowiedzi. 

Wyniki 

Dane behawioralne (czasy reakcji)
Dla odpowiedzi prawid³owych œredni czas reakcji dla

zdañ semantycznie niepoprawnych by³ d³u¿szy ni¿ dla zdañ
semantycznie poprawnych i wynosi³ odpowiednio 2,23 s 
i 2,07 s dla pierwszego zestawu zdañ oraz 2,19 i 1,97 s dla
drugiego zestawu zdañ. W pierwszym i drugim zestawie
zdañ zarejestrowano odpowiednio 12 i 8 % b³êdnych odpo-
wiedzi. Obserwowano klasyczne zjawisko szybszej analizy
znaczenia s³owa, je¿eli nale¿y ono do grupy s³ów oczeki-
wanych w danym kontekœcie, czyli torowanie semantyczne
(ang. semantic priming).

Efekt torowania semantycznego by³ statystycznie istotny
dla odpowiedzi poprawnych dla pierwszego i drugiego zesta-

wu zdañ i wynosi³ odpowiednio: 130 ms (p=0,000) oraz 200
ms (p=0,000). 

Dane elektrofizjologiczne
Z analizy danych elektrofizjologicznych wykluczono

zapisy wykonane u pacjentów nr 14, 16, 17 i 18, poniewa¿
z³a jakoœæ zapisów EEG uniemo¿liwia³a ocenê wystêpowania
poszczególnych fal w rejestracjach. Rozk³ad amplitud fal
N400 i LPC na powierzchni g³owy oceniono wizualnie. 

W warunkach uwagi biernej fala N400 dla zdañ SN mia³a
najwiêksz¹ amplitudê dla elektrody FZ (-2,43 µV). Równie¿
ró¿nica amplitud fali N400 miêdzy odpowiedziami dla zdañ
SP i SN by³a najwiêksza dla elektrody FZ (1,42 µV). 

W warunkach uwagi czynnej fala N400 dla zdañ SN
mia³a najwiêksz¹ amplitudê dla elektrody FCZ (-2,10 µV).
Natomiast ró¿nica amplitud fali N400 miêdzy odpowiedziami
dla zdañ SP i SN by³a najwiêksza dla elektrody PZ (0,96 µV).
Do dalszej analizy statystycznej wybrano rejestracje z elek-
trody FZ dla warunków uwagi biernej oraz z elektrody PZ dla
warunków uwagi czynnej.

W warunkach uwagi biernej fala LPC dla zdañ SN mia³a
najwiêksz¹ amplitudê dla elektrody PZ (1,35 µV). Równie¿
ró¿nica amplitud fali N400 miêdzy odpowiedziami dla zdañ
SP i SN by³a najwiêksza dla elektrody PZ (1,30 µV). 

W warunkach uwagi czynnej fala LPC dla zdañ SN mia³a
najwiêksz¹ amplitudê dla elektrody PZ (2,08 µV). Równie¿
ró¿nica amplitud fali N400 miêdzy odpowiedziami dla zdañ
SP i SN by³a najwiêksza dla elektrody PZ (2,15 µV). Do dal-
szej analizy statystycznej parametrów fali LPC rejestrowanej
w warunkach uwagi biernej oraz czynnej wybrano rejestracje
z elektrody PZ.

Rysunki 1 i 2 przedstawiaj¹ uœrednione przebiegi, dla
których przeprowadzono analizê rozk³adu amplitud fal N400
i LPC na powierzchni g³owy. Na rysunkach przedstawiono
zapisy z elektrod FZ, CZ, PZ, T3 i T4.

W warunkach uwagi biernej œrednia ró¿nica amplitudy
fali N400 dla zdañ SP i SN wynios³a -2,40 µV (p=0,000) dla
pierwszego zestawu zdañ i -1,89 µV(p=0,000) dla drugiego
zestawu zdañ. W warunkach uwagi czynnej œrednia ró¿nica
amplitudy fali N400 dla zdañ SP i SN wynios³a -1,95 µV
(p=0,000) dla pierwszego zestawu zdañ i -0,80 µV (p=0,021)
dla drugiego zestawu zdañ. (tabela 4)

W warunkach uwagi biernej latencje fali N400 dla zdañ
SN i SP nie ró¿ni³y siê istotnie statystycznie. W warunkach
uwagi czynnej latencja fali N400 by³a krótsza dla zdañ SN ni¿
dla zdañ SP. Ró¿nica latencji -51ms dla pierwszego zestawu
zdañ (p=0,045) i -59 ms dla drugiego zestawu zdañ
(p=0,002).

W wiêkszoœci indywidualnych zapisów obserwowano
póŸn¹ falê o polaryzacji dodatniej widoczn¹ po fali N400.
PóŸna fala by³a widoczna zarówno w zapisach dla zdañ SP,

Andrzej Senderski, David L. McPherson, Krzysztof Kochanek, Henryk Skar¿yñski4

Tab. 2. Amplituda fali N400 (w µV) zarejestrowana w warunkach uwagi biernej i czynnej dla zdañ semantycznie poprawnych (SP) i
niepoprawnych (SN) w dwóch kolejnych sesjach (dla dwóch zestawów zdañ)

Nr sesji Warunki uwagi Typ zdania N Wartoœæ œrednia [µV] OS Zakres
Sesja 1 (zestaw zdañ nr 1) Warunki uwagi biernej (FZ) SP 24 -1,40 1,35 -3,09 do 0,53

SN 24 -3,80 3,04 -11,2 do -0,19
Warunki uwagi czynnej (FZ) SP 22 -1,49 1,24 -4,01 do 0,18

SN 21 -3,51 3,12 -11,3 do -0,78
Sesja 2 (zestaw zdañ nr 2) Warunki uwagi biernej (FZ) SP 22 -1,38 1,33 -3,74 do 0,14

SN 22 -3,27 3,18 -10,72 do 0,05
Warunki uwagi czynnej (FZ) SP 24 -1,46 1,24 -3,72 do 0,89

SN 24 -2,26 2,61 -10,40 do 0,30
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Wp³yw uwagi na parametry potencja³ów poznawczych rejestrowanych dla zdañ naturalnych ... 5
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Rys. 1. Zapisy uœrednionych rejestracji potencja³ów od wybranych 25 badanych osób dla elektrod FZ, CZ, PZ T3 i T4 uzyskanych w warunk-
ach uwagi biernej (B1+B2). Linia pogrubiona oznacza odpowiedŸ dla zdañ SN, linia cienka oznacza odpowiedŸ uzyskan¹ dla zdañ SP
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Rys. 2. Zapisy uœrednionych rejestracji potencja³ów od wybranych 25 badanych osób dla elektrod FZ, CZ, PZ T3 i T4 uzyskanych w warunk-
ach uwagi czynnej (C1+C2). Linia pogrubiona oznacza odpowiedŸ dla zdañ SN, linia cienka oznacza odpowiedŸ uzyskan¹ dla zdañ SP
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jak i dla zdañ SN w obu warunkach uwagi. Opisywan¹ falê
uznano za tzw. póŸny komponent dodatni (ang. Late Positive
Component – LPC). Fala LPC mia³a najwiêksz¹ amplitudê 
w okolicy ciemieniowej (dla elektrody PZ) w warunkach
uwagi biernej i uwagi czynnej. Indywidualne dane z elektrody
PZ pos³u¿y³y jako materia³ do dalszych analiz statystycz-
nych. Statystyka opisowa amplitud i latencji fali LPC rejestro-
wanej dla zdañ SN i SP w warunkach uwagi biernej i czynnej
zawarta jest w tabelach 5 i 6.

W warunkach uwagi biernej i uwagi czynnej obserwowa-
no wiêksz¹ amplitudê fali LPC dla zdañ SN ni¿ dla zdañ SP.
W warunkach uwagi biernej œrednia ró¿nica amplitudy fali
N400 dla zdañ SP i SN wynios³a 1,53 µV (p=0,000) dla pier-
wszego zestawu zdañ i 1,98 µV (p=0,000) dla drugiego
zestawu zdañ. W warunkach uwagi czynnej œrednia ró¿nica
amplitudy fali N400 dla zdañ SP i SN wynios³a 2,63 µV

(p=0,000) dla pierwszego zestawu zdañ i 2,45 µV (p=0,000)
dla drugiego zestawu zdañ. 

Obserwowana statystycznie istotna ró¿nica amplitud fali
LPC dla zdañ SP i SN by³a wiêksza w warunkach uwagi
czynnej ni¿ w warunkach uwagi biernej (o 72% dla pier-
wszego zestawu zdañ i o 24% dla drugiego zestawu zdañ –
tabela 7).

W warunkach uwagi biernej latencja fali LPC by³a krót-
sza dla zdañ SN ni¿ dla zdañ SP. Ró¿nica latencji -109 ms
dla pierwszego zestawu zdañ (p=0,006) i -89 ms dla drugie-
go zestawu zdañ (p=0,012). W warunkach uwagi czynnej
latencje fali LPC dla zdañ SN i SP nie ró¿ni³y siê statystycz-
nie istotnie.

W warunkach uwagi biernej i uwagi czynnej zarejestro-
wano klasyczny elektrofizjologiczny wskaŸnik torowania
semantycznego (efekt N400). W warunkach uwagi biernej

Andrzej Senderski, David L. McPherson, Krzysztof Kochanek, Henryk Skar¿yñski6

Tab. 3. Latencja fali N400 (w ms) zarejestrowana w warunkach uwagi biernej i czynnej dla zdañ semantycznie poprawnych (SP) i
niepoprawnych (SN) w dwóch kolejnych sesjach (dla dwóch zestawów zdañ)

Tab. 4. Testy T-studenta œrednich ró¿nic amplitud fali N400 miêdzy zapisami dla zdañ SN i SP w warunkach uwagi czynnej i uwagi biernej

Tab. 5. Amplitudy fali LPC (w µV) zarejestrowane w warunkach uwagi biernej i czynnej dla zdañ semantycznie poprawnych (SP) i nie-
poprawnych (SN) w dwóch kolejnych sesjach (dla dwóch zestawów zdañ)

Tab. 6. Latencje fali LPC (w ms.) zarejestrowane w warunkach uwagi biernej i czynnej dla zdañ semantycznie poprawnych (SP) i nie-
poprawnych (SN) w dwóch kolejnych sesjach (dla dwóch zestawów zdañ)

Tab. 7. Testy T-studenta œrednich ró¿nic amplitud fali LPC pomiêdzy zapisami dla zdañ SN i SP w warunkach uwagi czynnej i uwagi biernej

Warunki uwagi N Ró¿nica amplitud [µV] SD Zakres ró¿nic T P
Pierwszy zestaw zdañ bierna 23 1,53 1,81 -1,38 do 6,69 4,043 0,000

czynna 23 2,63 2,34 -0,51 do 9,54 5,385 0,000
Drugi zestaw zdañ bierna 26 1,98 1,60 -1,42 do 5,48 5,219 0,000

czynna 21 2,45 1,55 -0,70 do 6,08 6,523 0,000

Nr sesji Uwaga Typ zdania N Wartoœæ œrednia [ms] SD Zakres [ms]
Sesja 1

(zestaw zdañ nr 1)
bierna SP 23 1000 154 731 do 1275

SN 24 886 129 658 do 1101
czynna SP 23 935 145 697 do 1205

SN 24 898 139 714 do 1174
Sesja 2

(zestaw zdañ nr 2)
bierna SP 25 886 148 568 do 1090

SN 25 797 114 613 do 1051
czynna SP 23 916 137 742 do 1236

SN 24 827 135 692 do 1213

Nr sesji Uwaga Typ zdania N Wartoœæ œrednia [µV] SD Zakres [µV]
Sesja 1

(zestaw zdañ nr 1)
bierna SP 24 0,38 0,66 -0,96 do 1,57

SN 24 1,85 1,58 0,03 do 6,78
czynna SP 23 0,41 1,12 -1,01 do 3,36

SN 24 3,17 2,46 -0,66 do 8,86
Sesja 2

(zestaw zdañ nr 2)
bierna SP 25 0,37 0,78 -1,7 do 1,65

SN 25 2,35 1,71 -1,21 do 5,38
czynna SP 26 0,28 1,04 -1,34 do 3,25

SN 24 2,73 1,66 -1,59 do 5,36

Warunki uwagi N Ró¿nica amplitud [µV] SD Zakres ró¿nic T P
Pierwszy zestaw zdañ Uwaga bierna 24 -2,40 2,32 -8,11 do 0,96 -4,82 0,000

Uwaga czynna 21 -1,95 2,55 -7,61 do 1,42 -4,12 0,000
Drugi zestaw zdañ Uwaga bierna 22 -1,89 2,51 -6,98 do 0,82 -3,93 0,000

Uwaga czynna 24 -0,80 2,58 -9,13 do 1,84 -2,16 0,021

Nr sesji Warunki uwagi Typ zdania N Wartoœæ œrednia [ms] OS Zakres
Sesja 1

(zestaw zdañ nr 1)
Warunki uwagi biernej (FZ) SP 24 467 77 336 do 585

SN 24 478 76 307 do 570
Warunki uwagi czynnej (FZ) SP 21 480 71 307 do 576

SN 21 432 72 317 do 549
Sesja 2

(zestaw zdañ nr 2)
Warunki uwagi biernej (FZ) SP 21 437 80 312 do 578

SN 22 450 54 310 do 539
Warunki uwagi czynnej (FZ) SP 22 452 80 345 do 594

SN 24 397 61 305 do 491
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efekt N400 mia³ maksymaln¹ amplitudê w okolicy czo³owej
(dla elektrody FZ), natomiast w warunkach uwagi czynnej by³
najwiêkszy w okolicy potylicznej (dla elektrody PZ).

Nie zaobserwowano spodziewanego wzrostu efektu
N400 w warunkach uwagi czynnej, kiedy wymagana by³a
œwiadoma analiza znaczenia prezentowanych zdañ w po-
równaniu z warunkami uwagi biernej, gdy taka analiza nie
by³a konieczna. 

Efekt zmiany potencja³u N400 w obydwu warunkach
uwagi mia³ podobne wartoœci latencji: rozpoczyna³ siê oko³o
100 ms od pocz¹tku ostatniego s³owa (trwaj¹cego œrednio
oko³o 400 ms), osi¹ga³ maksymaln¹ amplitudê po oko³o
400–450 ms i trwa³ do oko³o 500–600 ms. W warunkach
uwagi czynnej œrednia latencja fali N400 by³a krótsza dla
zdañ SN ni¿ dla zdañ SP. 

Zarówno w warunkach uwagi biernej, jak i uwagi czynnej
po fali N400 wystêpowa³ póŸny komponent o polaryzacji
dodatniej (ang. late positive component – LPC). Amplituda
fali LPC by³a statystycznie wiêksza dla zdañ SN ni¿ dla zdañ
SP w obydwu warunkach uwagi (LPC efekt). Wielkoœæ efek-
tu LPC, czyli wielkoœæ ró¿nicy amplitud fali LPC dla zdañ SN
i zdañ SP, by³a wiêksza w warunkach uwagi czynnej w po-
równaniu z warunkami uwagi biernej (o 72% dla pierwszego
zestawu zdañ i o 24% dla drugiego zestawu zdañ). W wa-
runkach uwagi biernej latencja fali LPC dla zdañ SN by³a
istotnie krótsza ni¿ dla zdañ SP.

Dyskusja 

Badania behawioralne
Wyniki uzyskane w czêœci eksperymentu opieraj¹cego

siê na pomiarze czasu reakcji osób badanych dla zdañ se-
mantycznie poprawnych i niepoprawnych potwierdzaj¹ wys-
têpowanie znanego i udokumentowanego w literaturze
zjawiska torowania semantycznego [Neely, Keefe 1989].
Znaczenie ostatniego s³owa w zdaniu by³o odkodowywane
znacznie szybciej wówczas gdy by³o to s³owo oczekiwane,
dobrze pasuj¹ce do kontekstu w porównaniu ze s³owami,
które do kontekstu nie pasowa³y. Dowodzi to w³aœciwego
doboru materia³u do eksperymentu. Wielkoœæ obserwowa-
nego w niniejszej pracy efektu uprzedzania semantycznego
(130 ms dla pierwszego zestawu zdañ i 200 ms dla drugiego
zestawu zdañ) jest zgodna z wynikami innych badañ [Neely
1977; Radeau (i in.) 1998]. Wiêkszy odsetek b³êdnych odpo-
wiedzi uzyskanych w pierwszym zestawie zdañ wskazuje, 
¿e materia³ jêzykowy zawarty w tym zestawie by³ trudniejszy
do klasyfikacji, zgodnie z wymaganiami eksperymentu. 

Badania elektrofizjologiczne
Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ wystêpowanie elektro-

fizjologicznego odzwierciedlenia efektu torowania seman-
tycznego przy prezentacji zdañ w modalnoœci s³uchowej
[Holcomb, Neville 1990]. Podobnie jak w innych badaniach,
w których materia³em by³y zdania wypowiadane z naturaln¹
szybkoœci¹, w niniejszej pracy nie obserwowano wczeœniej-
szych komponentów potencja³ów zwi¹zanych ze zdarzeniem
(fal N100 i P200) [Juottonen i in.) 1996; Hagoort (i in.) 2000].
Wynika to najprawdopodobniej z braku dostatecznie d³ugiej
przerwy przed pocz¹tkiem ostatniego s³owa zdañ, co powo-
duje nak³adanie siê odpowiedzi pochodz¹cych z poprzednich
s³ów zdania na wczesne komponenty odpowiedzi genero-

wanej przez ostatnie s³owo zdania. Wyd³u¿enie przerw miê-
dzy s³owami pozwala na rejestracjê równie¿ fal N100 i P200
[McCallum (i in.) 1984]. W niniejszej pracy odchylenie stan-
dardowe amplitudy fali N400 by³o wiêksze ni¿ 50% œredniej
amplitudy fali N400. Ta stosunkowo du¿a zmiennoœæ miêdzy-
osobnicza amplitudy fali N400 jest charakterystyczn¹ cech¹
fali N400 [McPherson 1996].

G³ównym celem pracy by³o zbadanie, czy rejestracja
efektu N400 w warunkach wymagaj¹cych czynnej oceny
poprawnoœci zdañ skutkuje wzrostem jego amplitudy. Wyniki
wczeœniejszych prac, w których rejestrowano N400 w modal-
noœci wzrokowej z u¿yciem par s³ów, wskazuj¹, ¿e amplituda
fali N400 by³a wiêksza w warunkach uwagi czynnej, gdy
badane osoby analizowa³y znaczenie prezentowanych s³ów
w porównaniu do bardziej „p³ytkich” zadañ [Bentin (i in.)
1993; Chwilla (i in.) 1995]. Wyniki podobnych badañ przepro-
wadzonych w modalnoœci s³uchowej z zastosowaniem zdañ
nie by³y ju¿ tak jednoznaczne. Obserwowano zarówno brak
modulowania wielkoœci efektu N400 poprzez poziom uwagi
[Connolly (i in.) 1990, 1992], jak równie¿ wystêpowanie za-
le¿noœci amplitudy efektu N400 od rodzaju zadania [Hahne,
Friederici 1999].

W badaniach bêd¹cych przedmiotem niniejszej pracy
nie obserwowano wzrostu wielkoœci efektu N400 w warun-
kach czynnej oceny zawartoœci semantycznej zdañ w porów-
naniu do ich biernego s³uchania. Wykazano, ¿e dodatkowe
œwiadome procesy analizy znaczenia zdañ, które by³y aktyw-
ne w wiêkszym stopniu w warunkach uwagi czynnej w po-
równaniu z warunkami uwagi biernej, nie mia³y wp³ywu na
amplitudê fali N400. Je¿eli na wielkoœæ efektu N400 nie wp³y-
waj¹ œwiadome mechanizmy integracji postleksykalnej, tym
samym fala N400 odzwierciedla g³ównie procesy prowa-
dz¹ce do odkodowania znaczenia s³owa krytycznego: pro-
cesy dostêpu semantycznego i selekcji. Istniej¹ jednak mod-
ele zak³adaj¹ce, ¿e analiza leksykalna i postleksykalna nie
nastêpuj¹ po sobie ale zachodz¹ równoczeœnie ju¿ od najw-
czeœniejszych faz analizy s³ów [Coulson, Federmeier 2004].

Mo¿na równie¿ rozpatrywaæ falê N400 w innym aspek-
cie, jako odzwierciedlenie efektu torowania semantycznego
obserwowanego podczas analizy pojedynczych s³ów. Reje-
strowano bowiem identyczn¹ falê N400 (o takiej samej topo-
grafii, amplitudzie i latencji) dla izolowanych par s³ów oraz
dla tych samych s³ów zawartych w zdaniach [Kutas 1993].
Odnosz¹c wyniki uzyskane w niniejszej pracy do tego jakie
mechanizmy tworz¹ce efekt uprzedzania semantycznego
odzwierciedla potencja³ N400 mo¿na stwierdziæ, ¿e N400
jest markerem mechanizmu automatycznego rozprzestrzeni-
ania siê aktywacji, nie odzwierciedla natomiast œwiadomego
mechanizmu integracji postleksykalnej. Tê hipotezê potwier-
dzaj¹ równie¿ inne prace [Deacon (i in.) 2000; Kiefer, Spiet-
zer 2002]. 

W niniejszej pracy oprócz komponentu N400 równie¿
póŸny komponent dodatni (LPC) by³ czu³y na zawartoœæ se-
mantyczn¹ zdañ. Obserwowano równie¿ statystycznie istot-
ny wzrost amplitudy potencja³u LPC wraz ze wzrostem zaan-
ga¿owania uwagi, co œwiadczy o tym, ¿e potencja³ ten
odzwierciedla g³ównie procesy œwiadome. Równie¿ inni ba-
dacze rejestruj¹cy potencja³y wywo³ane dla anomalii seman-
tycznych obserwowali wspó³wystêpowanie fali N400 i poja-
wiaj¹cej siê póŸniej fali LPC [McCallum (i in.) 1984; O'Hallo-
ran (i in.) 1988; Revonsuo, Laine 1996]. Obserwowana w ni-
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niejszej pracy oraz przez innych badaczy wiêksza amplituda
fali LPC dla zdañ semantycznie nieprawid³owych ni¿ dla
zdañ semantycznie poprawnych (efekt LPC) dowodzi, ¿e po-
tencja³ ten jest czu³y na zawartoœæ semantyczn¹ i mo¿e byæ
zwi¹zany ze zjawiskiem torowania semantycznego [Munte,
Heize 1998]. Fakt, ¿e potencja³ LPC pojawia siê póŸniej ni¿
potencja³ N400 – w czasie kiedy znaczenie s³owa celowego
dotar³o ju¿ do œwiadomoœci – œwiadczy, ¿e mo¿e on byæ mar-
kerem mechanizmu œwiadomego weryfikowania poprawnoœ-
ci zdañ, czyli integracji postleksykalnej [Duzel (i in.) 1997].

Równie¿ w niniejszej pracy fala LPC pojawia³a siê ju¿ po
skoñczonej prezentacji s³owa krytycznego. Œrednia d³ugoœæ
s³owa krytycznego wynosi³a 450 ms natomiast fala LPC
zaczyna³a siê pojawiaæ oko³o 500 ms i osi¹ga³a swoje mak-
simum oko³o 800 ms od pocz¹tku s³owa krytycznego. Dane
z analizy latencji fali LPC pozwalaj¹ na postawienie hipotezy,
¿e fala LPC rejestrowana w niniejszej pracy mo¿e byæ mar-
kerem integracji postleksykalnej, czyli procesów interpretacji
znaczenia s³owa celowego w odniesieniu do poprzedza-
j¹cego go kontekstu. Kwesti¹ otwart¹, której wyniki niniejszej
pracy nie wyjaœniaj¹, pozostaje, czy jest ona wyrazem inte-
gracji uwzglêdniaj¹cej tylko aspekty semantyczne, tylko
aspekty gramatyczne czy te¿ te dwa aspekty. Wiêkszoœæ ba-
dañ wskazuje jednak na to, ¿e fala LPC odzwierciedla ca³oœ-
ciow¹ weryfikacjê zdania [Hahne, Friederici 2002; Jerger 
(i in.) 2000].

Nie jest ustalone czy LPC/P600 jest funkcjonalnie od-
mienna od klasycznej fali P300, czy te¿ nale¿y do rodziny
P300 tyle, ¿e ma d³u¿sz¹ latencjê. Coulson i wsp.[1998]
argumentuje, ¿e LPC w rzeczywistoœci jest fal¹ P3b, kompo-
nentem  z rodziny P300 wywo³ywanym przez rzadkie nie-
oczekiwane bodŸce. Badania Osterhouta i Hagoorta [1999]
oraz Smith'a [1993] wskazuj¹, ¿e fala P600 rejestrowana 
w odpowiedzi na anomalie syntaktyczne, jest co najmniej 
w niektórych aspektach ró¿na od fali P300 rejestrowanej dla
bodŸców nieoczekiwanych. Równie¿ ostatnie badania, które
wykaza³y, ¿e w generacji fali P600/LPC – w odró¿nieniu od
fali P300 – bior¹ udzia³ j¹dra podstawne, s¹ dowodem na
funkcjonaln¹ separacjê fal P600/LPC i P300 [Frisch (i in.)
2003].

Ze wzglêdu, ¿e w niniejszej pracy ró¿na by³a czêstoœæ
prezentacji zdañ SP i SN, a czynnik ten ma kluczowe
znaczenie dla wielkoœci amplitudy fali P300 nie mo¿na jed-
noznacznie okreœliæ, co powodowa³o, ¿e amplituda fali LPC
by³a wiêksza dla zdañ semantycznie niepoprawnych: czy
wy³¹cznie zawartoœæ semantyczna zdañ, czy równie¿ fakt, 
¿e zdania semantycznie niepoprawne by³y nieoczekiwane,
gdy¿ wystêpowa³y piêæ razy rzadziej ni¿ zdania semanty-
cznie poprawne. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e inni badacze
obserwowali wiêksz¹ amplitudê fali LPC dla zdañ semanty-
cznie nieprawid³owych równie¿ w sytuacji gdy prawdopodo-
bieñstwo prezentacji zdañ semantycznie poprawnych i nie-
poprawnych by³o takie samo [Juottonen (i in.) 1996; Revon-
suo, Laine 1996]. Wyniki te wskazuj¹, ¿e potencja³ LPC za-
rejestrowany w niniejszej pracy jest równie¿ czu³y na zawar-
toœæ semantyczn¹ zdañ a nie jest tylko modulowany przez
prawdopodobieñstwo ich wystêpowania.

Analiza latencji potencja³u N400.
W badaniach bêd¹cych przedmiotem niniejszej pracy

aktywnoœæ N400 rozpoczyna³a siê od oko³o 100 ms w od-

niesieniu do pocz¹tku s³owa krytycznego. Relatywnie wczes-
ny pocz¹tek fali N400 jest charakterystyczny dla modalnoœci
s³uchowej [Connoly (i in.) 1990; 1992, Hagoort i Brown 2000;
Van Petten (i in.) 1999]. Recepcja ca³ego s³owa w modalnoœ-
ci wzrokowej trwa kilkadziesi¹t milisekund. W modalnoœci
s³uchowej prezentacja s³owa w ca³oœci trwa do kilkuset
milisekund. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e s³owo mo¿e byæ rozpoz-
nane i przekazane do dalszej analizy znacznie wczeœniej 
w modalnoœci wzrokowej. Mimo to pocz¹tek zmian potencja-
³u N400 w obu modalnoœciach jest podobny. W wielu pra-
cach, w których rejestrowano falê N400 w modalnoœci s³u-
chowej mia³a ona postaæ dwóch oddzielnych ujemnych fal,
podczas gdy w modalnoœci wzrokowej zawsze by³a jednofa-
zow¹ fal¹ o polaryzacji ujemnej [Hagoort i Brown 2000].
Wyniki uzyskane w niniejszej pracy potwierdzaj¹ wyt³u-
maczenie tego fenomenu proponowane przez Connolly'ego:
„Podczas rozumienia mowy w modalnoœci s³uchowej istnieje
dodatkowy pocz¹tkowy proces analizy informacji akustycz-
nej pod wzglêdem tego czy kolejno odkodowywane fonemy
zgadzaj¹ siê z pocz¹tkowymi fonemami oczekiwanego lub
oczekiwanych s³ów koñcz¹cych zdanie” [Connolly, Phillips
1992].

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e fala N400 w modalnoœci s³u-
chowej zawiera wczesny komponent, odzwierciedlaj¹cy
analizê informacji ju¿ na poziomie fonologicznym, który
mo¿e byæ znan¹ fal¹ N200 lub te¿ oddzielnym funkcjonalnie
komponentem – Fonologicznym Potencja³em Niezgodnoœci
oraz póŸny komponent (N400), odzwierciedlaj¹cy ju¿ wy³¹cz-
nie procesy analizy semantycznej ostatniego s³owa. 

Koncepcjê, ¿e fala N400 sk³ada siê z kilku komponen-
tów, potwierdzaj¹ badania prowadzone z zastosowaniem
magnetoencefalografii (MEG). Rejestrowany jest wtedy tzw.
kompleks N400 obejmuj¹cy cztery oddzielne subkomponen-
ty, z których pierwsze dwa to markery procesów preleksy-
kalnych (dostêpu semantycznego) a dwa nastêpne s¹ wska-
Ÿnikiem procesów postleksykalnych. Byæ mo¿e dlatego, przy
zastosowaniu jedynie potencja³ów wywo³anych, tak trudno
by³o wskazaæ pojedynczy proces, który odzwierciedla poten-
cja³ N400 [Halgren (i in.) 2002; Pylkkanen, Marantz 2003].
Uzyskanie dok³adnej odpowiedzi na pytanie, czy potencja³
N400 jest homogenny pod wzglêdem funkcjonalnym, czy te¿
odzwierciedla kilka ró¿nych procesów, wymaga dalszych
badañ porównawczych z zastosowaniem obu metod.

Obserwowana w niniejszej pracy prawid³owoœæ, ¿e elek-
trofizjologiczny wskaŸnik efektu torowania semantycznego
powstaje w trakcie prezentacji s³owa krytycznego – zanim
jego znaczenie zostanie odkodowane i uœwiadomione – su-
geruje, ¿e potencja³ N400 rejestrowany w modalnoœci s³u-
chowej nie mo¿e odzwierciedlaæ wy³¹cznie procesów
postleksykalnej analizy i weryfikacji.

Wnioski 
1) Potencja³ N400 rejestrowany w modalnoœci s³uchowej

odzwierciedla automatyczne mechanizmy torowania seman-
tycznego – automatyczne rozprzestrzenianie siê aktywacji
oraz mechanizm budowania oczekiwañ na podstawie wczeœ-
niejszego kontekstu.

2) Potencja³ LPC, podobnie jak potencja³ N400, jest
wskaŸnikiem procesu analizy semantycznej s³ów w okreœlo-
nym kontekœcie.
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3) Potencja³ LPC mo¿e odzwierciedlaæ procesy post-
leksykalnej analizy i weryfikacji poprawnoœci zdania pozosta-
j¹ce pod kontrol¹ œwiadomoœci.
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