
Mind is a machine for jumping to conclusions.

— Daniel Kahneman

BŁEDY POZNAWCZE



Nisbet i Wilson przeprowadzili 

badanie, podczas którego grupie osób 

pokazano cztery pary identycznych 

rajstop, które ułożono obok siebie 
w jednym rzędzie i zapytano, które 
podobają się im najbardziej.

Badani nie wiedzieli, że wszystkie 
rajstopy są identyczne i pieczołowicie 
dokonywały wyboru. Okazało się, że 
wybierali parę znajdującą się najdalej 
z prawej strony.



Linda ma 31 lat, jest otwartą, 
inteligentną, i niezamężną kobietą. 
Ukończyła filozofię. Jako studentka 
poświęcała dużo czasu problemom 
sprawiedliwości społecznej i 
dyskryminacji, uczestniczyła też w 
demonstracjach antynuklearnych.

Co jest bardziej prawdopodobne?

1) Linda pracuje w banku.

2) Linda pracuje w banku

i jest aktywną działaczką ruchu 
feministycznego.



Pewna osoba została następująco 
opisana przez sąsiada:

Steve jest bardzo nieśmiały i 
wycofany. Zawsze jest chętny do 
pomocy, ale nie interesuje się 
zbytnio ludźmi ani rzeczywistością. 
Jest człowiekiem porządnym i 
potulnym, ma potrzebę porządku i 
jasno określonej struktury, jest bardzo 
dbały o szczegóły.

Co jest bardziej prawdopodobne: że 
Steve jest bibliotekarzem czy to, że 
jest rolnikiem?



Samochód występujący w towarzystwie 

znacznie droższych był oceniany niżej, 
niż ten sam samochód występujący
w towarzystwie samochodów tańszych.

Mężczyźni oceniali urodę swoich 
partnerek niżej, jeżeli wcześniej 
oglądali czasopisma z modelkami.
    

Nauczyciele ocenili przeciętne 
wypracowanie jako złe, kiedy czytali 
je po serii bardzo dobrych wypracowań 
i jako bardzo dobre, gdy mieli je 

ocenić po przeczytaniu serii słabych 
wypracowań.

Osoba zachowująca się niejednoznacznie 
wrogo lub przyjaźnie została oceniona 
jako przyjazna, gdy ocenę poprzedzało 
czytanie tekstu o Hitlerze i jako wroga, 

gdy oceny dokonywano po przeczytaniu 

tekstu o Mikołaju.



Czy jest bardziej prawdopodobne, 

że litera K pojawi się jako pierwsza 
litera wyrazu w języku angielskim, 
czy że pojawi się jako trzecia?



Wiele eksperymentów pokazało, że 
ludzie mają tendencję do testowania 
swoich hipotez jednostronnie, przez 

poszukiwanie wyłącznie dowodów 
potwierdzających je.

Efekt ten jest szczególnie silny w 

przypadku zagadnień wywołujących 
silne emocje i dotyczących mocno 
ugruntowanych opinii.



Tenisista John miał następnego dnia 
rozgrywać decydujący mecz. John 
wiedział, że jego przeciwnik ma 
alergię na pewne substancje zawarte 
w jedzeniu.

Badanym przedstawiono dwie 

sytuacje: w pierwszej John proponował 
swojemu przeciwnikowi w restauracji 

jedzenie, o którym wiedział, że 
zawiera te substancje. W drugiej 

przeciwnik sam zamawiał to jedzenie, 
a John jedynie nie ostrzegał go przed 
zawartością. 

Odnotowano tendencję do oceniania 
szkodliwych działań jako gorsze 
i bardziej niemoralne, niż równie 
szkodliwa bezczynność i niedziałanie.



Z powodu epidemii zagrożone jest 
życie 600 osób.

Wiadomo, że metoda leczenia A 
uratuje 200 z nich.

Metoda leczenia B ma 1/3 szans na 

uratowanie wszystkich 600 osób i 2/3 
szans na nieuratowanie nikogo.

Którą metodę należy zastosować?



W USA przeprowadzano badanie 
opinii na temat poglądów, czy 
mieszkańcy Kalifornii są szczęśliwsi 
od mieszkańców środkowozachodnich 
stanów.

Zarówno mieszkańcy tych stanów 
jak i mieszkańcy Kalifornii oceniali 
że Kalifornijczycy muszą być 
znacznie szczęśliwsi, podczas gdy 
w rzeczywistości nie stwierdzono 
żadnych takich różnic.



Przy grze w kości ludzie mają 
tendencję do rzucania silniej, gdy 
chcą uzyskać wyższy wynik, i słabiej, 
gdy chcą uzyskać niższy.

Badani, którzy zgadli poprawnie 

kilka wyników rzutu z rzędu, 
zaczynali wierzyć, że rzeczywiście 
„lepiej zgadują” i że ich zdolność do 
zgadywania zmniejszy się, jeśli nie 
będą skupieni.



W eksperymencie z 1953 roku studenci 

przez godzinę wykonywali te same, 
monotonne zadania. Następnie 
poproszono ich o przekonanie kogoś, 
że to otępiające zajęcie było tak 
naprawdę interesujące. Niektórzy 
otrzymali za przekonywanie kogoś 1$ 
(odpowiednik 9$ obecnie), podczas gdy 
inni 20$ (176$ dzisiaj).

W ankiecie pod koniec eksperymentu 

ci którzy otrzymali niższe 
wynagrodzenie byli bardziej skłonni 
do opisania zadania jako zajmującego, 
tak że sprawiali wrażenie, jakby 
przekonali siebie do własnego 
kłamstwa.

Odkryto ponad 50 tego typu błędów, 
które zaburzają nasze rozumowanie.
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