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Sstu

PLAN PRELEKCJI 
Wstęp - czym jest i po co jest Psychologia Transportu ? ;

Instruktor a podstawy psychologii poznawczej;

Czynniki psychologiczne wpływające na Kursanta i Instruktora;

Stres i roztargnienie podczas jazdy - Kursant i Instruktor;

Wymagania psychologiczne wobec Instruktora/ ćwiczenie MPR;

Zachowania ryzykowne, psychologia wypadków;

Uwaga a zachowania ryzykowne - ćwiczenie;

Wpływ środków psychoaktywnych na jazdę, współczesne zagrożenia; 

Uczestnik ruchu drogowego a psychologia nowych technologii.
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MATERIAL W WERSJI PDF.
 

(Materiał na ok. 5 godzin)

 

 

www.psychologgorlice.pl 

zakładka "ofertka"/ "szkolenia/kursy"
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Sstu

Wpływanie na system społeczny jakim jest prowadzenie pojazdów;

Analiza ludzkiego czynnika wypadków;

Osiągnięcie pożądanego zachowania wśród uczestników ruchu drogowego;

Wpływ na ustanowienie odpowiednich przepisów praw ruchu drogowego.

Pozostałe korzyści

 

czujniki zmęczenia



Sstu

Co badamy u Instruktora Nauki Jazdy?

Intelekt i procesy poznawcze;

Osobowość;

Sprawność psychomotoryczna

 

 



Sstu

Co badamy u Instruktora Nauki Jazdy?

trudny i niebezpieczny;

wymagający szczególnej sprawności

psychofizycznej;

charakter indywidualny;

wymóg szczególnych cech osobowości: 

-komunikacja interpersonalna;

postępowanie z ludźmi  (c.d. pkt. 5)

Zawód określany jako :

 

 



Sstu

Co badamy u Instruktora Nauki Jazdy?

Tablice Matryc Ravena i inne narzędzia.

PONADPRZECIĘTNY INTELEKT

INTELEKT 

 

 

WYMAGANIA:

 

    Centyl >75 



Sstu

Co badamy u Instruktora Nauki Jazdy?

Kwestionariusze i Inwentarze Osobowości 

Norma czy poza normą, odpowiednie skale 

OSOBOWOŚĆ 

 

 

WYMAGANIA:

 

          (Dojrzałość społeczna i emocjonalna)

    

c.d. pkt. 4



Sstu

Co badamy u Instruktora Nauki Jazdy?

Miernik Czasu Reakcji, Aparat Krzyżowy itp.

 Ponadprzeciętne umiejętności, np :

PSYCHOMOTORYKA

 

 

WYMAGANIA:

 

 

       CZAS :   <0.5 sek. ; Reakcje popr. >25/30. 

    

c.d. pkt. 5



Sstu

Czym będziemy badać?

Badanie max 15 min. !!



 Diagnoza sfery poznawczej



 Diagnoza sfery poznawczej



 Diagnoza sfery poznawczej 
 
 
 

Wymaga :
 

Zebranie informacji dotyczących nieadekwatnych reakcji na stres;
Przeprowadzenie badania dot. procesów poznawczy oraz sprawności

psychomotorycznej.
 
 

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA POZNAWCZE
PODCZAS JAZDY/ Przykład

FILM
https://www.youtube.com/watch?v=HbjSWDwJILs



 2. podstawowe pojęcia psychologii poznawczej

PROCESY
POZNAWCZE

Zespół mechanizmów umożliwiających wymianę informacji
pomiędzy organizmem a otoczeniem.

•uwaga
•pamięć
•myślenie

•uczenie się
•spostrzezenia

•wrażenia
•orientacja

•antycypacja



UWAGA

Pozwala „widzieć” pewne rzeczy. Analogia do światła reflektora;

Powiązana z inteligencją, nastawieniem, procesam i pamięci;

Zależy od procesów wzbudzania, czuwania i świadomości;

Szczególny związek z procesami emocjonalnymi;

Dotyczy nie tylko spostrzegania, ale także działania (uwaga wykonawcza- decyzje

dotyczące wyborudziałania w złożonej sytuacji).

Koncentracja procesów poznawczych na bodźcach znaczących. Selekcja informacji



UWAGA
Koncentracja procesów poznawczych na bodźcach znaczących. Selekcja informacji



Kąt widzenia dziecka



DYSKTRAKTORY w prowadzeniu
pojazdu



SELEKCJA UWAGI



PAMIĘĆ
Pamięć, jeden z podstawowych procesów psychicznych, dzięki któremu osobnik gromadzi

informacje i zdobywa doświadczenie, co wpływa na jego aktualne zachowania. Do
podstawowych funkcji pamięci należą: zapamiętywanie, przechowywanie i odtwarzanie

(przypominanie)

Ze względu na czas pamiętania, wyróżnia się:
 

-pamięć bezpośrednią (krótkotrwałą) tj. pamiętanie bodźców
bezpośrednio po ich zadziałaniu;

 
-pamięć długotrwałą tj. pamiętanie bodźców, przedmiotów,
czynności przez długi a czasem nieograniczony okres czasu.



PAMIĘĆ 

-pamięć bezpośrednią (krótkotrwałą) tj. pamiętanie bodźców
bezpośrednio po ich zadziałaniu;

 
 

Widział, ale zapomniał



SPOSTRZEGANIE -
PERCEPCJA

Spostrzeganie (percepcja) jest procesem
organizowania i nadawania sensu wrażeniom. 
Choć same wrażenia są wywoływane przez bodźce
np. fale elektromagnetyczne, drgania powietrza, itd. to 
jednak spostrzeganie jest uzależnione także od:
 
-naszej wiedzy;
 
-naszych oczekiwań i
 
-procesów emocjonalno motywacyjnych .



SPOSTRZEGANIE -
PERCEPCJA



Uczenie się, wiedza 

GDY TRUDNOŚCI PRZERASTAJĄ MOŻLIWOŚCI, A  SYTUACJA
NA DRODZE JEST ZBYT ZŁOŻONA, NIEZNANA :
 
MOŻE DOCHODZIC DO DEZORGANIZACJI CZYNNOŚCI.
Dana osoba POSZUKUJE INFORMACJI, CZASEM WYKONUJE
NIEKONTROLOWANE RUCHY I PRZYSPIESZA 
 
 
 



Czym jest ANTYCYPACJA
?

Zdolność przewidywania sytuacji na
drodze w bezpośredniej przyszłości.

Wiąże się ze spostrzeganiem
ukierunkowanym na określone bodźce i
gotowością określonego reagowania.

DZIECKO (MŁODSZE) TEJ UMIEJĘTNOŚCI JESZCZE NIE WYKSZTAŁCIŁO- 
DOROŚLI TAK



Czym jest ANTYCYPACJA
?



Czym jest ANTYCYPACJA
?

materiał video :
https://www.youtube.com/watch?v=h3evKSmhdiU



Czynniki psychologiczne
wpływające na kursanta

3.



TEMPERAMENT: 
IMPULSYWNOŚĆ- jako cecha kluczowa 

przyszłego kierowcy 



TEMPERAMENT
Przejawia się w ZACHOWANIU;
Względnie stały w ciągu życia;
Ma podłoże biologiczne;
Cechy temperamentu należą do
charakterystyk psychicznych,
które w postaci pierwotnych
emocji i motoryki obecne są już
od wczesnego niemowlęctwa

Temperament człowieka może stanowić predyspozycje do
niebezpiecznych zachowań na drodze jednak tendencja

ta może być świadomie kompensowana



-Występuje wyraźny związek między typem
temperamentu

a stylem uczestnictwa w ruchu na drodze
 
 

DZIECI CECHUJE TENDENCJA DO REAGOWANIA NA ZAISTNIAŁE ZAGROŻENIE W SPOSÓB
GWAŁTOWNY I EMOCJONALNY- 

co skutkuje tym, że mogą łatwo stać się ofiarami zdarzenia dorogowego

Melancholik;
Flegmatyk;
Choleryk;

Sangwinik.

Typy :
 



Rola cech temperamentalnych ujawnia się najsilniej wtedy, gdy człowiek funkcjonuje w warunkach
stresu lub ma do wykonania zadania wymagającej szczególnej mobilizacji organizmu. 

Stresowi poddawani są zarówno dorośli jak i dzieci

Reaktywność emocjonalna: tendencja do łatwego reagowania
emocjami w sytuacjach o niedużej wartości stymulacyjnej; mała

odporność emocjonalna, skłonność do załamywania się w trudnych
chwilach i obniżania efektywnego działania w sytuacjach stresowych;

częste przeżywanie napięcia emocjonalnego

Energetyczny poziom zachowania :

NIEPOŻĄDANA CECHA 



Reaktywność emocjonalna:
tendencja do łatwego reagowania

emocjami w sytuacjach o niedużej wartości
stymulacyjnej; mała

odporność emocjonalna, skłonność do załamywania się
w trudnych

chwilach i obniżania efektywnego działania w
sytuacjach stresowych;

częste przeżywanie napięcia emocjonalnego



Za ważny element ekstrawersji uznano impulsywność, która w
funkcjonowaniu człowieka spełnia rolę regulacyjną. To znaczy od

nasilenia tej cechy zależy czy osoba podejmie konkretne działania (np.
przestępcze) czy go nie podejmie .

 
 

IMPULSYWNOŚĆ



IMPULSYWNOŚĆ



IMPULSYWNOŚĆ



OSOBOWOŚĆ PRZYSZŁEGO KIEROWCY

Prowadzenie samochodu to nie tylko podejmowanie decyzji racjonalnie związanych z
warunkami drogowymi, stanem technicznym pojazdu, realizowanym celem podróży itd. ale
także szereg przeżyć emocjonalnych wpływających na podejmowanie czynności irracjonalnych 
z punktu widzenia efektywności jazdy.



OSOBOWOŚĆ KIEROWCY

Szczególnie istotne dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego wydają się być:
 
• pojawienie się (lub znaczne spotęgowanie) ducha
rywalizacji a nawet walki;
 
• pojawienie się uczuć (zniecierpliwienie, złość,
gniew) wyzwalających agresję;
 
• wzrost poczucia mocy (własnych możliwości)
przy jednoczesnym obniżeniu krytycyzmu;
 
• egocentryzm.



Symbol zastępczy tekstu

Ranga sprawności
psychologicznych

względem osobowości
kierowców

 
 
 
 



OSOBOWOŚĆ KIEROWCY



OSOBOWOŚĆ KIEROWCY
dojrzałość społeczna i emocjonalna

Samodzielne życie na włąsną odpowiedzialność;
Utrzymywanie się z własnych zasobów;

Odpowiednio rozwinięta SAMODZIELNOŚĆ;
 
 

Trzeci aspekt najistotniejszy:  Odpowiedzialność za dokonane wybory. 

SKALA KŁAMSTWA

PEŁNOLETNI TO NIE ZAWSZE DOJRZAŁY, 
RÓWNIEŻ DO PROWADZENIA POJAZDU



PYTANIE 
Czy kandydaci na kierowców kat. B powinni być badani 

pod względem psychologicznym ?

Najwięcej wypadków w

przedziale wiekowym 

18-24 lata



 STRES i zachowania ryzykowne 
u początkującego kierowcy oraz u

Instruktora Nauki Jazdy

4.



ROZTARGNIENIE I STRES

ROZTARGNIENIE
Stan podmiotu charakteryzujący się
zwiększonym prawdopodobieństwem
popełniania błędów w następstwie:
•nieuważności;
•niesprawnego zarządzania pamięcią;
•niedostatku kontroli zachowania.



Co Nas stresuje ? 



Czynniki psychologiczne a stres Kierowcy m.in.

wyzwanie:
 nowość;

 przewidywalność;
 niepewność (dotycząca wystąpienia zdarzenia);

 charakterystyki czasowe: bliskość, czas trwania;
niepewność (czasu wystąpienia zdarzenia);

kompetencje  (wiedza itp.);
motywacja, poziom energii;

presja społeczna, czasowa itp;
kondycja psychosomatyczna.

 

 



Przykład (film) 

 

EGZAMIN

https://www.youtube.com/watch?v=pmqrypBbmq0

Omówienie





Rady dla Instruktora
(w stosunku do osób stresujących się)

JASNE POLECENIA;

MINIMUM GESTYKULACJI;

"WAŻENIE SŁÓW";

POZYTYWNE WZMOCNIENIA;

BRAK "PUŁAPEK"/"ZMYŁEK";

NIE WPROWADZAĆ NERWOWEJ ATMOSFERY.

 

 

 

 

 



PRZYCZYNY STRESU wg. badań
-kierowcy-



Przyczyny stresu



Przyczyny stresu



Stres a typ osobowości



Co denerwuje polskich kierowców ?

Późne sygnalizowanie swoich zamiarów ;
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych;
Wjeżdżanie na inny pas w ostatniej chwili; 
Zbyt wolna jazda;
Ciągła zmiana pasa ruchu;
Zajmowanie więcej niż jednego miejsca parkingowego;

 
•Wyprzedzanie 'na trzeciego';
•Wymuszanie pierwszeństwa przejazdu;
•Zbyt szybka, brawurowa jazda;

•Zmuszanie do zmiany pasa i miganie światłami ;
•Nadużywanie klaksonu;
•Parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych;
•Wjazd na skrzyżowanie bez możliwości zjazdu z niego.

 



Wymagania psychologiczne wobec Instruktorów5.
Umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych i utrzymywania dobrych relacji;  OSOBOWOŚĆ

Umiejętność wypowiadania się i sprawnego posługiwania się poprawnym językiem; INTELEKT

Spokój, cierpliwość, takt i stabilność emocjonalna; TEMPERAMENT

Brak skłonności do agresji i reakcji neurotycznych; OSOBOWOŚĆ

Szczególnie wysoki poziom w zakresie psychomotoryki (refeks, koordynacja itd.); PSYCHOMOTORYKA

Koncentracja, podzielność uwagi i spostrzegawczość; PROCESY POZNAWCZE

Antycypacja - jako cecha niezbędna; INTELEKT

Umiejętność funkcjonowania w stresie; TEMPERAMENT 

Umiejętność pracy w trudnych warunkach : hałas, wibracje, zanieczyszczone powietrze, zmienne 

     warunki klimatyczne. PROCESY POZNAWCZE

A to wszystko z siedzenia PASAŻERA !



Wymagania psychologiczne wobec Instruktorów

ZAWÓD WYMIENIONY JAKO

"ZAWÓD TRUDNY I

NIEBEZPiECZNY.

WYMAGAJĄCY

SZCZEGÓLNEJ SPRAWNOŚCI

PSYCHOFIZYCZNEJ. 

MA CHARAKTER

INDYWIDUALNY



Badania Psychologiczne Instruktorów

PSYCHOTESTY

PSYCHOTECHNIKA

BADANIA W CIEMNI



Co badamy u Instruktorów ?

Kandydat : typ temperamentu                                                    Instruktor : wypalenie zawodowe



Co badamy u Instruktorów ?



Co badamy u Instruktorów ?

INTELEKT; PROCESY POZNAWCZE, PSYCHOMOTORYKA

Ćwiczenie z MIERNIK CZASU REAKCJI
względem grupy wiekowej



Co jeśli kandydat lub Instruktor ma słabe wyniki, ale w
normie (lub jest doświadczony/bez incydentów) ?

Otrzymuje orzeczenie pozytywne, gdyż weryfikacja jakości
pracy należy do pracodawcy.



Zachowania ryzykowne,
psychologia wypadków

6.



Ryzyko, które jest nie do uniknięcia i musimy je

Czym jest ryzyko ?
 

Według P. Druckera możemy mówić o czterech rodzajach ryzyka:
 

1.
zaakceptować wchodząc w określone sytuacje, zdarzenia:
np. ryzyko związane z uczestnictwem w ruchu drogowym, z
wychowaniem dzieci, posługiwaniem się elektrycznymi urządzeniami itp.,
przy czym większości z tych sytuacji nie można uniknąć.
 
2. Ryzyko, na które możemy sobie pozwolić, bo jest niewielkie,
można je ograniczać i kontrolować: np. ryzyko związane z
uprawianiem sportów rekreacyjnych, z turystyką,
uczestnictwem w grach liczbowych.

 



Czym jest ryzyko ?
3. Ryzyko na które nie możemy, a przynajmniej nie
powinniśmy sobie pozwalać. Jest to ryzyko
ponoszone w sytuacjach, gdy powodzenie zależy od
szczęścia a konsekwencje niepowodzenia mogą być
bardzo dotkliwe i nieodwracalne: np. wyprzedzanie na
zakręcie, wysokogórska wspinaczka bez
odpowiedniego sprzętu, przygotowania i
zabezpieczenia.
 
4. Ryzyko konieczne, którego nie możemy nie podjąć.
Ma ono miejsce wtedy, gdy wybieramy mniejsze zło,
gdy poprzez zachowanie ryzykowne możemy ocalić
większe wartości: np. skok do lodowatej wody w celu
ratowania topielca, oddanie do przeszczepu narządu,
ale też i zdecydowanie się na operację obarczoną
dużym ryzykiem.

 



Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (4 380)

 
Zachowania ryzykowne w Polsce

• Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (8 550)
• Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (7 922)

• Nieprawidłowe wyprzedzanie (1 759)
• Nieprawidłowe skręcanie (887)
• Nieprawidłowe cofanie (592)

• Nieprawidłowe zmiana pasa ruchu (635)
• Nieprawidłowe zawracanie (175)

• Jazda po niewłaściwej stronie drogi (664)
 



Polska i Włochy - w tych krajach kierowcy są dynamiczni i asertywni

Temperament też ma znaczenie !



wiek a kompensacja ryzyka
 

Z badań wynika, że w
systemie:

CZŁOWIEK -DROGA -
POJAZD,

winę za spowodowanie
wypadku w około 90 %

ponosi właśnie człowiek.



 



Do pośrednich przyczyn wypadków należały:
•

wysoka agresja kierowcy,
•

nadmierny lub patologiczny lęk kierowcy,
•

brak wystarczającej podzielności i koncentracji uwagi ,
•

niedostateczna internalizacja norm społecznych i moralnych,
•

niska sprawność intelektualna



Cechy kierowców powodujących wypadki
�

ekstremalna ekstrawersja połączona z cechami
socjopatycznymi: skoncentrowani na sobie, agresywni,

impulsywni,
nieodpowiedzialni, nietolerancyjni, antyspołeczni 

�

tendencje autodestrukcyjne , neurotyzm , niedojrzałość
emocjonalna, niska odporność na stres, lekceważący 

stosunek do norm społecznych 
�

niska samokontrola , impulsywność 
 
 



Cztery kategorie nieprawidłowych zachowań
kierowców wg . A. Tarnowskiego

•
Świadome przekraczanie formalnych i nieformalnych norm na

drodze (np. dotyczących prędkości).
•

Błędy wynikające z niewłaściwego planowania (np. zła decyzja o
wyprzedzaniu).

•
Błędy wynikające z nieuwagi (np. przeoczenie znaku

drogowego).
•

Błędy wynikające z braku doświadczenia (np. wrzucenie
niewłaściwego biegu).

�

 



Psychologiczne konsekwencje
wypadku stres pourazowy

•
Utrzymujące się objawy ponownego przeżywania

zdarzenia traumatycznego (intruzywne
wspomnienia)

•
Uporczywe unikanie bodźców skojarzonych z

przebytym wypadkiem połączone ze zmniejszeniem
ogólnej reaktywności ( tłumienie wspomnień, myśli,

uczuć; odrętwienie emocjonalne)
•

Utrzymujące się objawy nadmiernego
psychofizjologicznego pobudzenia (zaburzenia snu,

drażliwość, podwyższona czujność, lęk)
�

 
�



7. UWAGA A ZACHOWANIA RYZYKOWNE



UWAGA A ZACHOWANIA RYZYKOWNE

ĆWICZENIE - TEST UWAGI
wymagania wobec Instruktora



ĆWICZENIE - TEST UWAGI
wymagania wobec Instruktora

10 min



UWAGA a zachowania ryzykowne

Nagrania instruktora 



UWAGA a zachowania ryzykowne

Nagrania instruktora 

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b
https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b


Wpływ środków psychoaktywnych na jazdę, 
współczesne zagrożenia8.

Co w takiej sytuacji ?

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b


Czym jest subs. psychaktywna i co powoduje ?

Substancja psychoaktywna, substancja psychotropowa – substancja chemiczna (związek

chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje

mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania

Pogarsza koordynację ruchową, następują trudności w wykonaniu dwóch lu więcej

Powoduje pogorszenie wzroku, trudności z dostrzeżeniem znaków, pieszysz, innych pojazdów;

Ogranicza pole widzenia z 180 stopni do niewielkiego urywka, co powoduje zmniejszenie

Powoduje błędną oceną odległości. Pas ruchu, samochód, drzewo lub inna przeszkoda

Np. Alkohol powoduje:

czynności jednocześnie. Znacząco zmniejsza się szybkość reakcji i wydłuża jej czas (np. hamowania);

 

 

możliwości zauwazenia pojazdu jadącego z bocznej strony;

 

może wydawać się być dalej niż jest w rzeczywistości.

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b


Czym jest subs. psychaktywna i co powoduje ?

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b


MITY ALKOHOLOWE i walka z nimi
KAWA,

ZIMNY PRYSZNIC,

DOBRE ŚNIADANIE, 

PIWO BEZ lub NISKOALKOHOLOWE, 

WYPOCENIE ALKOHOLU

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b


JAZDA NA KACU

 

Aż 78% spośród kierowców prowadzących samochód po alkoholu to osoby będące

na kacu. Tak wynika z najnowszego raportu TNS OBOP.

 

Badanie pokazuje, że kierowcy z dużych miast jeżdżą na kacu... z lenistwa. Tłumaczą, że nie

chcą korzystać z komunikacji miejskiej ani zamawiać taksówek. 

Kierowcy z miasteczek średniej wielkości przyznają, że wsiadają za kółko na kacu, ponieważ

po imprezie z noclegiem muszą wrócić rano samochodem do innej miejscowości. Ale są

przekonani, że organizm już wypoczął i są trzeźwi.

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b


Substancje działające podobnie do alkoholu
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Substancje działające podobnie do alkoholu
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ĆWICZENIE - ALKOGOGLE
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MOŻLIWOŚCI NA DRUGI DZIEŃ

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b


PSYCHOLOGIA NOWYCH TECHNOLOGII

Blokada alkoholowa                                   Aktywny system wykrywania stężenia alkoholu w pojeździe

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b


PSYCHOLOGIA NOWYCH TECHNOLOGII trochę teorii

Pojazdy autonomiczne, samobieżne, transport żyroskopowy - to jedne z projektów/
prototypów transportu przyszłości. Coś co jeszcze nie dawno kategoryzowano
jako science fiction, lada moment może stać się przedmiotami użytku codziennego;

Błąd ludzki jest najczęstszą przyczyną większości wypadków. Pełna automatyzacja
jest potencjalnie bezpieczniejsza, ponieważ AV (pojazdy autonomiczne) nie ulegają
zmęczeniu, nie rozpraszają się, ani nie są osłabiane przez substancje
psychoaktywne, nie denerwują się oraz nie podejmują niewłaściwych zachowań;

Skoki rozwojowe nigdy nie są czysto technologiczne, a "socjo-techniczne". Otóż
działania ludzi, którzy programują oraz nadają znaczenia technologiom, są
znacznie ważniejsze od samych technologii. Co to oznacza ? Otóż na początku każda
decyzja (�eszcze) jest warunkowana przez człowieka.

 

 

AI - Sztuczna Inteligencja

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b


PSYCHOLOGIA NOWYCH TECHNOLOGII trochę teorii
AV - pojazdy autonomiczne;  SR - Smart Road

 

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b


PSYCHOLOGIA NOWYCH TECHNOLOGII trochę teorii
AV - pojazdy autonomiczne;  SR - Smart Road
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PSYCHOLOGIA NOWYCH TECHNOLOGII trochę teorii
AV - pojazdy autonomiczne;  SR - Smart Road
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PSYCHOLOGIA NOWYCH TECHNOLOGII trochę teorii

Czy więc zawód Instruktora 
ma przyszłość ? 

"Panie Smith, Samochody miały 

kiedyś kierownicę, prawda?"

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b


PSYCHOLOGIA NOWYCH TECHNOLOGII trochę teorii

Poziom automatyzacji samochodów w Szwajcarii.

Przewidywania względem lat 2015-2040.

https://www.thesun.co.uk/4025a98e-a51c-4705-b281-2ba6a1dc241b
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