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Ważne: 
• to tylko wygodna metafora; 
• w rzeczywistości chodzi o to, że procesy zachodzące w 

ludzkim umyśle można z grubsza podzielić na dwa typy. 
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Kluczowa idea: 
• System 1 posługuje się (najczęściej) pamięcią asocjacyjną;

szuka rozwiązań kierując się 
zasadą maksymalizacji spójności skojarzeniowej. 
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„Rodzice Freda przyjechali  spóźnieni.  Niedługo mieli  przyjechać

ludzie z firmy cateringowej. Fred był wściekły” 

(Kahnemam 2012: 103)

Pytanie: 

• co jest przyczyną wściekłości Freda?
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Ważne: 
• dość często funkcją operacji wolnych jest krytyczna ocena

rozwiązań generowanych przez operacje szybkie. 
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Wniosek: 
• Kontrola Systemu 1 przez System 2 jest trudna… 
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Dwie dziedziny podatne na błędy systemowe: 
• oceny prawdopodobieństwa, 
• podejmowanie decyzji. 
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Zadanie
• W której grupie zawodowej znajdziemy więcej rozwodników:

prezenterów telewizyjnych czy hydraulików? 

Heurystyka dostępności: 
• oceniamy jako bardziej prawdopodobne te zdarzenia, 

które łatwiej nam sobie przypomnieć.

Ważne:
• heurystyka (→ uproszczony schemat wnioskowania) polega na

(nieświadomej) zamianie trudniejszego pytania oficjalnego 
na łatwiejsze pytanie heurystyczne.  
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ale nigdy pierwszy nie wychodzi z inicjatywą. 
Lubi spędzać czas na rozmyślaniach i lekturze. 

• Który wariant jest bardziej prawdopodobny: 
(a) Stefan jest rolnikiem,
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• Który wariant jest bardziej prawdopodobny: 
(a) Stefan jest rolnikiem,
(b) Stefan jest bibliotekarzem? 

Heurystyka reprezentatywności (podobieństwa) 
oraz ignorowanie wartości bazowej. 
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Inne przykłady: 
• heurystyka afektu i jej rola w podejmowaniu decyzji; 
• eksperyment „z Lindą” i błąd koniunkcji. 
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Tymczasem 85% badanych wskazuje wariant h
jako bardziej prawdopodobny, niż wariant f. 

Jak to możliwe? 

Heurystyka reprezentatywności:

• zamiast na pytanie o prawdopodobieństwo, 

odpowiadamy na pytanie o podobieństwo. 


