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Szanowni Państwo, Drodzy Logopedzi,

mam zaszczyt i przyjemność przedstawić kolejny numer „Biule-
tynu Logopedycznego” – organu Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Logopedycznego – w nowym formacie i w od-
mienionej szacie graficznej. Zmiana wizerunku czasopisma wią-
że się ze staraniami podjętymi przez nowy, wybrany w zeszłym 
roku Zarząd Główny PTL, w którym pełnię funkcję Sekretarza, 

o podniesienie naukowej rangi artykułów publikowanych w naszym periodyku. 
Biuletyn został zgłoszony do bazy referencyjnej ERIH+ oraz bazy IC Journals 
Master List, rozpoczęto też starania o nadanie pracom publikowanym w kolej-
nych tomach Biuletynu wskaźnika liczbowego ICV (Index Copernicus Value). 
W związku z tym, że wymogiem przystąpienia do procesu parametryzacji i pod-
stawą do przydzielenia punktów jest ocena czasopisma w środowisku naukowym, 
spośród członków Zarządu Głównego PTL i Komisji Rewizyjnej, reprezentują-
cych ogólnopolskie środowisko logopedyczne, wyłoniono Komitet Naukowy 
i Radę Recenzyjną „Biuletynu Logopedycznego”, których zadaniem jest ochrona 
standardów etycznych i wydawniczych oraz ocena wkładu publikowanych prac 
w rozwój logopedii. 

Działania służące podniesieniu naukowej rangi „Biuletynu Logopedycznego” 
zbiegają się w czasie ze staraniami Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 
o uznanie logopedii za samodzielną dyscyplinę naukową i uruchomienie proce-
dur pozwalających wpisać logopedię na listę takich dyscyplin. Kształtująca się 
w ramach językoznawstwa, nauk medycznych, psychologii i pedagogiki reflek-
sja naukowa o diagnozie i terapii zaburzeń mowy doczekała się syntezy, a z niej 
wyłoniła się osobna metodologia badawcza, aparatura pojęciowa oraz termino- 
logia. Logopedyczne ujęcie problemów rozwoju i zaburzeń wykracza poza grani-
ce badań prowadzonych na gruncie innych dyscyplin naukowych, otwiera nowe 
obszary wiedzy i problemów badawczych wymagające osobnych metod i narzę-
dzi badawczych, tworząc przestrzeń dla wiedzy, która porządkuje, obiektywizuje 
i weryfikuje procedury diagnozy i terapii utrwalone w wielowiekowej praktyce 
logopedycznej.
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Pragniemy, by na łamach „Biuletynu Logopedycznego” ukazywały się artyku-
ły naukowe dokumentujące wyniki najnowszych interdyscyplinarnych badań nad 
opisem rozwoju i zaburzeń mowy, które znajdują zastosowanie w metodyce po-
stępowania logopedycznego. Logopedia, jak każda nauka stosowana, potrzebuje 
wiedzy diagnostycznej pozwalającej opisywać i objaśniać zaburzenia mowy, wie-
dzy anagnostycznej służącej obiektywizowaniu objawów zaburzeń mowy i kry-
teriów ich różnicowania, a także wiedzy prognostycznej umożliwiającej budo- 
wanie procedur i metod postępowania terapeutycznego w przypadku wszelkich 
zaburzeń. Mamy nadzieję, że prace publikowane w „Biuletynie Logopedycznym” 
sprostają tym oczekiwaniom i zaspokoją zarówno poznawcze, jak i praktyczne 
potrzeby środowiska logopedów.

Na łamach czasopisma, które trafia do rąk każdego członka Polskiego Towa-
rzystwa Logopedycznego, planujemy też zamieszczać sprawozdania z bieżących 
wydarzeń naukowych, recenzje publikowanych prac z zakresu logopedii oraz po-
mocy i materiałów dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej. Do współpracy 
zapraszamy wszystkich logopedów, zarówno badaczy zajmujących się problema-
tyką rozwoju i zaburzeń mowy, jak również praktyków prezentujących oryginalne 
rozwiązania metodyczne w diagnozowaniu i terapii zaburzeń komunikacji języ-
kowej. Szczegółowe informacje dla Autorów przygotowujących teksty do druku 
w „Biuletynie Logopedycznym”, zasady ich redagowania, recenzowania i kwalifi- 
kowania do druku dostępne są na stronie internetowej i na końcu każdego numeru 
czasopisma. 

Statutowym zadaniem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego jest rozwija-
nie i upowszechnianie wiedzy logopedycznej, również tej praktycznej, kształto-
wanej w wielu ośrodkach naukowych w Polsce. Chcemy tę ideę realizować przez 
publikacje naukowe – „Biuletyn Logopedyczny” i „Logopedię”, a także przez 
szeroką ofertę warsztatów naukowo-szkoleniowych prowadzonych przez wybit-
nych specjalistów z całej Polski, którzy w swych badaniach naukowych podejmu-
ją problemy opisu, diagnozy i terapii różnych jednostek zaburzeń mowy. Aktualne 
informacje na temat planowanych szkoleń – ich tematyki, osób prowadzących, 
terminów oraz warunków organizacyjnych – są umieszczane na stronie inter- 
netowej Zarządu Głównego PTL. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Przed Polskim Towarzystwem Logopedycznym stoją kolejne zadania. Ist-
nieje potrzeba zainicjowania i zorganizowania ogólnopolskich badań epidemio- 
logicznych w zakresie zaburzeń mowy, wdrożenia programów badawczych w pro-
cedury diagnozowania i terapii zaburzeń mowy, określenia kryteriów opiniowania 
projektów badawczych, programów kształcenia, wydawnictw naukowych i pomo-
cy metodycznych z zakresu logopedii, wprowadzenia standardów w kształceniu 
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logopedów w Polsce zgodnie z najnowszym stanem wiedzy o diagnozie i terapii 
zaburzeń mowy. Wszystkie te strategiczne plany mają też cel praktyczny, bliski 
nam wszystkim – doskonalenie profesjonalizmu i podnoszenie rangi zawodu logo- 
pedy. Wspólnie będziemy starali się sprostać temu zadaniu.

      dr hab. Jolanta Panasiuk
           Sekretarz ZG PTL





Sprawności dialogowe dzieci 
z opóźnionym rozwojem mowy 

i ADHD

Katarzyna Januszczak

STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce rozwoju sprawności dia-
logowych dzieci siedmio- i ośmioletnich, u których obserwuje się 
symptomy opóźnionego rozwoju mowy i zespołu nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi. Analizy tekstów dialogowych 
zamieszczonych poniżej pozwolą określić poziom współwystępowa-
nia obu jednostek nozologicznych oraz wyodrębnić różnice i podo-
bieństwa między danymi zaburzeniami, często trudne do wykrycia 
podczas pierwszego etapu diagnozy logopedycznej. 

SŁOWA KLUCZOWE
zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, opóź-
niony rozwój mowy, sprawności dialogowe, terapia logopedyczna

SUMMARY
This article presents the development of dialogue skills of aged seven 
to eight children with Specific Language Disorders and Attention-
Deficit Hyperactivity Disorder. The analysis of childish texts let as-
sess the level of co-occurrence these disorders, the similarities and the 
differences between SLI and ADHD. It is primary to make accurate 
diagnosis.   

KEY WORDS
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Specific Language Im-
pairments, dialogue skills, speech therapy



10 Biuletyn Logopedyczny Nr 1–2 (28–29) 2014/2015

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE
Opóźniony rozwój mowy i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z defi-

cytem uwagi należą do grupy zaburzeń rozwojowych, których skomplikowana 
etiologia i symptomatologia dostarczają wielu trudności diagnostycznych, wpły-
wających na późniejszy proces programowania terapii. 

Opóźniony rozwój mowy, określany początkowo jako alalia idiophatica, 
a współcześnie jako alalia prolongata, rozpoznaje się u dzieci, których rozumie-
nie mowy, słyszenie i inteligencja znajdują się na wysokim poziomie (Zaleski, 
1992). Polega on przede wszystkim na istotnie wyraźnym, niekiedy kilkuletnim, 
przesunięciu w czasie etapów zdobywania umiejętności językowych. Przyczyn 
tego zjawiska upatruje się głównie w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwo-
wego, spowodowanych przez zatrucia matki w trakcie ciąży, choroby wirusowe, 
nieprawidłowe środowisko rozwojowe płodu, urazy płodu, a także uszkodzenia 
mózgu powstałe w okresie perinatalnym (Parol, 1997). Liczne badania nad etio-
logią alalii prolongaty wykazują nieprawidłowości funkcjonalne obserwowane 
w części korowej lewej półkuli mózgu, którymi są opóźnienia procesu mieliniza-
cji. Późniejsze dojrzewanie osłonek mielinowych na włóknach nerwowych stano-
wi podłoże trudności w przekazywaniu impulsów do mięśni artykulacyjnych, co 
z kolei zakłóca integrację nerwowo-mięśniową podczas mówienia. Obecnie pod-
kreśla się również ważną rolę czynników genetycznych, a mianowicie związanych 
z chromosomem 7q31. Mutacja tego genu, zwanego FOXP2, wpływa negatywnie 
na obszary mózgu odpowiedzialne za czynności mowy. Głównymi objawami za-
burzeń są zatem liczne agramatyzmy i problemy z artykulacją przejawiające się 
długim utrzymywaniem się wymowy dziecięcej (Kalat, 2007). Symptomatologia 
opóźnionego rozwoju mowy dotyczy również sfery rozumienia i ekspresji mowy. 
Do postaci najczęściej rozpoznawanych wśród dzieci należy alalia percepcyjno-
-ekspresyjna (Jaklewicz, 2012).   

Bardzo często współwystępującym z alalią prolongatą zaburzeniem jest ze-
spół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, u którego podłoża 
leżą zakłócenia wielogenowe, dotyczące działania dopaminergicznego, noradre-
nergicznego i serotoninergicznego, których aktywność zauważa się w okolicach 
kory przedczołowej i jądrach podstawnych. Zakłócenia obserwowane są w pra-
cy genów DAT1 (transporter dopaminy) i DBH (beta-hydroksylazy dopaminy), 
a także genów kodujących recepcję dopaminy (D4 i D5). Zniekształcona jest 
wówczas komunikacja pomiędzy dwoma bazowymi przekaźnikami w mózgu, co 
wpływa na możliwość odbierania i dekodowania wiadomości oraz wyboru odpo-
wiedniego impulsu (Skórczyńska, 2008). Wśród przyczyn wymienia się również 
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uszkodzenia prenatalne i okołoporodowe, czynniki psychospołeczne, na przykład 
nieprawidłowe wychowanie dziecka lub jego izolacja społeczna, oraz zaburze-
nia metaboliczne i alergie pokarmowe (Kaja i Hołtyń, 2002). W celu rozpozna-
nia ADHD u dziecka konieczne jest spełnienie kilku kryteriów diagnostycznych, 
odnoszących się do: nadpobudliwości ruchowej, polegającej na nadmiernej, bez- 
celowej i chaotycznej aktywności mięśni, impulsywności, dotyczącej zachowania 
adekwatnego do występującego w danym momencie bodźca zewnętrznego bądź 
wewnętrznego, oraz zaburzeń uwagi, czyli trudności w koncentrowaniu się na 
wykonywanej czynności i niemożności długiego skupienia się pomimo sprzyjają-
cych warunków (Borkowska, 2008). 

Występowanie zarówno alalii prolongaty, jak i ADHD wpływa negatywnie na 
proces kształtowania się zdolności językowych i komunikacyjnych oraz umiejęt-
ność posługiwania się językiem przez dzieci. 

METODOLOGIA BADAŃ SPRAWNOŚCI 
DIALOGOWYCH

Badanie sprawności dialogowych przeprowadzono w pięcioosobowej gru-
pie siedmio- i ośmioletnich chłopców, co sygnalizuje, że zaburzenia rozwojowe 
z większą częstością rozpoznaje się u chłopców niż u dziewczynek. W poniższej 
tabeli zamieszczono informacje dotyczące ich wieku, sytuacji społecznej i postaw.

Tabela 1. Charakterystyka grupy badawczej

Pacjent Maciek Mikołaj Karol Paweł Piotrek

Wiek 7 lat 7 lat 7 lat 8 lat 8 lat

Klasa, do której 
uczęszcza

Pierwsza klasa 
szkoły podsta-
wowej

Pierwsza klasa 
szkoły podsta-
wowej

Pierwsza klasa 
szkoły podsta-
wowej

Druga klasa szko-
ły podstawowej

Druga klasa szko-
ły podstawowej

Sytuacja 
rodzinna

Dobra, wycho-
wuje się w pełnej 
rodzinie

Dobra, wycho-
wuje się w pełnej 
rodzinie

Dobra, wychowy-
wany przez 
matkę

Dobra, wycho-
wuje się w pełnej 
rodzinie

Średnio dobra, 
wychowanek 
domu dziecka, 
aktualnie w ro-
dzinie zastępczej

Diagnoza 
poradni 
psychologiczno-
-pedagogicznej

Opóźniony 
rozwój mowy

Opóźniony 
rozwój mowy

Hiperkinetyczne 
zaburzenia za-
chowania F90.1

Hiperkinetyczne 
zaburzenia za-
chowania F90.1

Hiperkinetyczne 
zaburzenia za-
chowania F90.1
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Pacjent Maciek Mikołaj Karol Paweł Piotrek

Miejsce wyko-
nania badania

W domu pacjenta W domu pacjenta W domu pacjenta W oddziale dzie-
cięcym szpitala 
neuropsychia-
trycznego

W oddziale dzie-
cięcym szpitala 
neuropsychia-
trycznego

Źródło: opracowanie własne.

Sprawności dialogowe dzieci z alalią prolongatą i ADHD oceniono na podstawie 
swobodnych rozmów z nimi w zakresie następujących obszarów tematycznych:
1. moja rodzina;
2. moje koleżanki/moi koledzy;
3. ulubione zabawy/spędzanie wolnego czasu1.  

W analizie powstałych tekstów dialogowych posłużono się metodologicznymi 
koncepcjami dialogu Jacka Warchali (1991). Sprawdzono struktury każdej rozmo-
wy pod względem występowania: interlokutorów odgrywających naprzemiennie 
role nadawcy i odbiorcy, danego tematu oraz intencji rozmowy: wprowadzają-
cych, kontynuujących, zamykających, pobudzających, komentujących oraz pod-
sumowujących. Analizie poddano powstałe w dialogu wymiany, ich typ, schemat 
i poszczególne elementy: inicjację, reakcję i codę, a wśród nich rodzaje inicjacji 
i reakcji. Oceniono również spójność rozmowy, czyli zachowanie linii tematycz-
nej, dotyczącej określonych stanów rzeczy i przedmiotów podejmowanych w dia-
logu oraz stopień przestrzegania reguł konwersacyjnych, czyli czterech maksym: 
ilości, jakości, odniesienia i sposobu, a także reguły rzeczywistości (Warchala, 
1991). Analizy wszystkich tekstów dialogowych zbudowanych przez badane 
dzieci mają charakter ilościowy i jakościowy. Bierze się pod uwagę zarówno ilość 
wypowiedzi na poszczególne tematy, ich długość oraz stopień złożoności, jak i ja-
kość obserwowanych zdolności językowych. 

SPRAWNOŚCI DIALOGOWE BADANYCH DZIECI
Analizie, której wyniki zamieszczono w poniższych tabelach i wykresach, 

poddano cały materiał uzyskany w procesie badawczym. W celu egzemplifikacji 
wybrano kilka tekstów dialogowych, ilustrujących w największym stopniu trud-
ności badanych dzieci oraz charakterystycznych dla danych zaburzeń – alalii pro-
longaty bądź ADHD. 

1 Wybrane tematy dialogów dotyczą codziennego otoczenia dziecka, przedmiotów i podmiotów dobrze 
mu znanych i ułatwiają swobodne wypowiadanie się.  
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Tabela 2. Badanie sprawności dialogowych 

Maciek Mikołaj Karol Paweł Piotrek

Nadawca, 
odbiorca

W rozmowie 
zawsze obecni 
nadawca i od-
biorca; kontakt 
indywidualny

W rozmowie 
zawsze obecni 
nadawca i od-
biorca; kontakt 
indywidualny

W rozmowie 
zawsze obecni 
nadawca i od-
biorca; kontakt 
indywidualny

W rozmowie 
zawsze obecni 
nadawca i od-
biorca; kontakt 
indywidualny

W rozmowie 
zawsze obecni 
nadawca i od-
biorca; kontakt 
indywidualny

Temat, spójność 
dialogowa

Spójność zwykle 
zachowana, nie-
kiedy zakłócona 
przez czynniki 
zewnętrzne

Spójność 
często zakłócona 
przez czynniki 
zewnętrzne

Spójność tema-
tyczna zwykle 
zachowana

Spójność tema-
tyczna zwykle 
zachowana

Spójność tema-
tyczna zwykle 
zachowana

Intencja Tok dialogu kon-
trolowany przez 
badającego, 
częste intencje 
kontynuujące 
dziecka i chęć 
przekazania 
informacji o sobie

Intencje głównie 
po stronie 
badającego, 
w przypadku NI 
(nadawcy inicju-
jącego) intencje 
kontynuujące, 
chęć zdobycia 
nowych informa-
cji i przekazania 
wiadomości 
o sobie

Intencje głównie 
po stronie 
badającego

Intencje głównie 
po stronie 
badającego, 
w przypadku NI 
(nadawcy inicju-
jącego) intencje 
kontynuujące

Intencje głównie 
po stronie 
badającego

Wymiany w dia-
logach

Prawidłowa 
budowa, reakcje 
rozwinięcia, 
rozstrzygnięcia 
z uzupełnieniem, 
niekiedy zesta-
wienia

Prawidłowa 
budowa, 
przewaga reakcji 
uzupełnienia 
i rozstrzygnięcia 
z uzupełnieniem

Zwykle prawid-
łowa budowa, 
przewaga reakcji 
uzupełnienia

Przewaga reakcji 
rozstrzygnięcia 
z uzupełnieniem, 
niekiedy zesta-
wienia

Przewaga reakcji 
uzupełnienia, 
niekiedy niepełne 
wymiany

Reguły: koope-
racji i rzeczywi-
stości

Trudności z do-
stosowaniem się 
do reguły ilości, 
jakości i sposobu

Trudności z do-
stosowaniem się 
do reguły ilości 
i jakości

Nieprzestrzega-
nie niektórych 
reguł kon-
wersacyjnych, 
trudności w za-
chowaniu reguły 
rzeczywistości

Nieprzestrzega-
nie reguł ilości, 
jakości, sposobu 
oraz reguły 
rzeczywistości

Reguły konwer-
sacyjne zwykle 
zachowane

Źródło: opracowanie własne.

Osoba 
badana

Badanie 
sprawności 
dialogowych
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Rycina 1. Rodzaj inicjacji w wypowiedziach badanych dzieci2 

Źródło: opracowanie własne.

Rycina 2. Rodzaj reakcji w wypowiedziach badanych dzieci 

Źródło: opracowanie własne.

2 W przypadku Piotrka brak jest jakichkolwiek inicjacji dialogu.  
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Na podstawie danych wykresów twierdzi się, że najczęściej w wypowiedziach 
badanych dzieci występują reakcje, a wśród nich dominującym rodzajem jest 
reakcja uzupełnienia. U niektórych chłopców zauważyć można utrzymującą się 
na wysokim poziomie różnorodność typów reakcji stosowanych w ich wypowie-
dziach, zwłaszcza u tych, u których rozpoznaje się przewagę symptomów zespołu 
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (są to pacjenci: Maciek, Mi-
kołaj i Paweł). U nich także obserwuje się częstsze posługiwanie się inicjacjami, 
przede wszystkim wprowadzającymi, i reakcjami inicjującymi, czego nie można 
stwierdzić na podstawie dialogów prowadzonych z dwoma pozostałymi badanymi 
(Karolem i Piotrkiem). Niewielki stopień zróżnicowania reakcji i deficyt inicjacji 
w wypowiedziach dzieci stanowi o opóźnionym rozwoju mowy. 

Analizy wyników badań pozwoliły na sformułowanie wniosku, że rozwój 
sprawności dialogowych badanych dzieci przebiega ze znacznym opóźnieniem 
w porównaniu do normy wiekowej. Duże trudności obserwuje się w obrębie ich 
sprawności społecznych, bowiem bardzo często chłopcy nie są w stanie zastoso-
wać poprawnych formuł grzecznościowych. Do swoich rozmówców zwracają się 
zwykle bezpośrednio, bez uwzględnienia wieku, statusu i rangi społecznej drugiej 
osoby. Wyróżnić można również problemy w przestrzeganiu poszczególnych re-
guł konwersacyjnych:
1. Ilości – badane dzieci w kontaktach z innymi osobami nie są w stanie przeka-

zać adekwatnej ilości informacji. Zakłócenia objawiają się dostarczaniem zbyt 
wielu, niekiedy zbędnych, wiadomości bądź też krótkich komunikatów, często 
niewystarczających do zrozumienia ich sensu.

2. Jakości – zdarza się, że badani nie dostarczają prawdziwych informacji na swój 
temat. Najczęściej wynika to z nieuporządkowania informacji przekazywanych 
w komunikatach słownych.

3. Odniesienia – u pacjentów występują zaburzenia koncentracji uwagi i toku 
myślenia, które przyczyniają się do tworzenia niespójnych, często odbiegają-
cych od głównego wątku konwersacji, przekazów.

4. Sposobu – dzieci tworzą wypowiedzi zwykle chaotycznie, co wpływa nega-
tywnie na ich stopień zrozumiałości. O szybkości i skuteczności dekodowania 
komunikatów badanych przez rozmówcę decyduje też wada wymowy wystę-
pująca u niektórych pacjentów.

Badania sprawności dialogowych młodych pacjentów pozwoliły również na 
wyodrębnienie poszczególnych wyznaczników alalii prolongaty i ADHD. U dzie-
ci z opóźnionym rozwojem mowy przeważają opóźnienia w kształtowaniu się 
kompetencji językowej i komunikacyjnej. Chłopcy niekiedy nie rozumieją kiero-
wanych do nich komunikatów, o czym świadczy fakt nieudzielania prawidłowych 
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odpowiedzi, mimo wyjaśnienia terminów sprawiających im trudności. Brak im 
spontaniczności w nawiązywaniu kontaktów i inicjowaniu rozmowy, podają oni 
zwykle krótkie i zdawkowe odpowiedzi. Posługują się ubogim słownictwem, za-
równo czynnym, jak i biernym, w ich wypowiedziach dominują głównie rzeczow-
niki i czasowniki. W mowie niektórych chłopców występują liczne powtórzenia, 
echolalie i onomatopeje, co również świadczy o niewielkim zasobie leksykalnym. 

Natomiast dialogi dzieci z przewagą symptomów ADHD odznaczają się czę-
stym i szybkim, chaotycznym mówieniem, któremu towarzyszy nadmierna ge-
stykulacja i mimika. Ich wypowiedzi zawierają wiele szczegółów i odniesień 
do własnych przeżyć i doświadczeń, a także ściśle zależą od aktualnej sytuacji. 
Nadpobudliwość psychoruchowa przejawia się chęcią ciągłego znajdowania się 
w centrum uwagi, przez co często przerywają swojemu rozmówcy lub nie zważają 
na przebieg prowadzonej konwersacji. Zdarza się, że wracają do wcześniej już 
zakończonych wątków w celu przekazania dodatkowej, istotnej dla nich informa-
cji. Interakcja społeczna i aktywność językowa badanych jest mocno narażona na 
czynniki zewnętrzne utrudniające ich przebieg, ponieważ chłopcy bardzo szybko 
dekoncentrują się podczas wykonywanego zadania i skupiają całą uwagę na wy-
darzeniu lub przedmiocie z najbliższego otoczenia. 

Przytoczone poniżej dialogi obrazują zasygnalizowane wcześniej trudności ję-
zykowe i komunikacyjne.   

I B: Twoja rodzina to…?
R P: Mmm... jes miła.
I  B: Jest miła? A co to znaczy, że twoja rodzina jest miła?
Rin P: To, to jest… no tak.
R/I  B: To znaczy, że się dobrze czujesz w swojej rodzinie, tak? A kto 
  wchodzi w skład twojej rodziny?
R P: Mmm…
I  B: No kto tam siedzi w kuchni? Za ścianą?
R P: Mama, tato. Nie wiem, teraz nie wiem.  
I  B: Kto jest? Mama…?
R P: Albo tata jest może dzieś indziej.
I  B: A kto w ogóle wchodzi w skład twojej rodziny? Już nie myślimy 
  o tym, kto tam siedzi, tylko chciałam ci tak podpowiedzieć. Kto 
  jest twoją rodziną?
R P: Mama, wujki…
I  B: A wymienisz ich imiona?
R P: Dobra. Wujek Kacper, wujek Jarek, wujek Ukasz. Kto tam w naszej 
  rodzinie jest… Jest kilka… babcia Misia, która była w niebie, któ-
  ra… To jest mama mojej mamy. Ja, Julek, mój tata, cioteczny tata 
  to wujek Kacper. 
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C/I B: Mhm, i kogo byś jeszcze wymienił?
Rin P: Dziadzio. Dziadzio Tomek, dziadzio Andrzej, babcia Misia jest tam.
R B: W niebie.

Rycina 3. Rozmowa o rodzinie (Mikołaj) (I – inicjacja, R – reakcja, C – coda, 
Rin – reakcja inicjująca)

Źródło: opracowanie własne.

Dialog buduje 8 wymian uwzględniających następujące tematy: cechy charak-
terystyczne rodziny (wymiany numer: 1 i 2), najbliżsi członkowie rodziny (wy-
miany od 3. do 7.) oraz dziadkowie (wymiana numer 8). Na podstawie pierwszych 
trzech wymian analizowanego dialogu można twierdzić o nieprawidłowym posłu-
giwaniu się pewnymi sformułowaniami i wyrazami przez dziecko oraz o trudnoś-
ciach w ich dekodowaniu, mimo że znajdują się one w słowniku chłopca. Badany 
nie potrafi podać wyjaśnienia przymiotnika miły i nie rozumie jego sensu nawet 
po dokładnym wytłumaczeniu go przez osobę badającą. Początkowo też, co widać 
w wymianie 4. i 5., nie umie odnieść się do ogólnego stanu rzeczywistości oraz we 
własnych wypowiedziach odwołuje się do aktualnej sytuacji. Nie rozumie istoty 
wykonywanego zadania i nie potrafi samodzielnie go wykonać, czyli wymienić 
najważniejszych dla niego osób. Wymagana jest zatem pomoc badającego, po któ-
rej dopiero dziecko zaczyna prawidłowo opowiadać o członkach rodziny. 

Wszystkie wymiany składające się na powyższy dialog mają identyczną budo-
wę: najpierw występuje inicjacja badającego, której intencją jest wprowadzenie 
i zachęcenie dziecka do rozmowy, a później jej podtrzymania, następnie pojawia 
się reakcja chłopca, zazwyczaj uzupełnienia (występująca w wymianach numer: 
1, 4, 5 i 6). Wyróżnia się także reakcje inicjujące, wywołujące komentarz ba-
dającego, co zauważa się w wymianach 2. i 8., oraz próby rozwinięcia własnej 
wypowiedzi w reakcji 7., dotyczącej określonej grupy członków rodziny bada-
nego dziecka, w tym przypadku wujków. Podany dialog można więc przedstawić 
w następujący sposób: 

[I1  Ru1]  [I2  Rin2  R2]
        [I3  Rr3]  [I4  Ru4]  [I5  Ru5]  [I6  Ru6]  [I7  Rroz7  (C7)]
                             [I8  Rin8  R8].  

Rycina 4. Schemat rozmowy o rodzinie (Mikołaj) (I – inicjacja, C – coda, 
R – reakcja, Ru – reakcja uzupełnienia, Rin – reakcja inicjująca, 
Rr – reakcja rozstrzygnięcia, Rroz – reakcja rozwinięcia)

Źródło: opracowanie własne.
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Ze względu na zainteresowanie dziecka tematyką rodziny, rozmowa była 
kontynuowana.  

I P: Ah.. teraz babcie. Babcia Misia, babcia Ala, babcia Irenka. Dużo mam 
  babć. A dwóch dziadków teraz na świecie. 
R/I B:  To fajnie mieć dużo babć. Babcie są kochane, prawda?
R/I P:  Yy, i jeszcze mam, jeszcze mam ciocie. 
Rin B:  Jaką?
R/I P: Ciocie Krysie, ciocie Ilonke. A teraz w swojej rodzinie dzieci. Jasio, ja, 
  Julek… Marysia, Michał… Nie wiem, od nowa: Gabrysia, Jagódka, 
  Julek, ja, Michał, Marysia, Jaś. Michał będzie mieć brata. 
Rin B: Takiego malutkiego dzidziusia?
R/I  P: Nie pamiętam. Jeden został w niebie. O! W niebie jest dziadzio Tadzio. 
R/I B: O widzisz. To dziadzio Tadzio i babcia Misia razem poszli do nieba, tak? 
R P: Tak. I jes więcej z naszej rodziny w niebie. 
I  B: No wszyscy, którzy umierają, idą do nieba. 
Rin P: A myślałem kiedy, ktoś urodzi sie, to na zawsze na świecie yh.. będzie. 
R B: Ale niestety. 
I  P: I będzie gwiazdką. Dziwny będzie. I będzie sie świecić. 
R B: Jak ktoś idzie do nieba, to się staje gwiazdką, tak?
I  P: A księżycem kto by... jest? Pan Bóg?
R B: Niee, księżyc to jest taki nasz ziemski opiekun. I on jest tylko jeden. 
  To nie jest żadna osoba, która umarła. Tylko on sobie jest… 
I P: A gwiazdki?
R B: No gwiazdki można uznać, że to są takie osoby, które poszły do nie-
  ba i tam sobie do nas mrugają czasem w nocy, jak nie ma chmur. 
I  P: Naprawde? Gwiazdki to nie są naprawde?
R B: Gwiazdki są naprawdę. Ale można tak powiedzieć, że to są takie oso-
  by, które poszły do nieba. 
I P: Co tam Julek zrobił? (Uwaga odwrócona wydarzeniem w kuchni).
R B: Julek pewnie znowu coś wywrócił.

Rycina 5. Rozmowa o rodzinie (Mikołaj – kontynuacja) (I – inicjacja, R – 
reakcja, Rin – reakcja inicjująca)

Źródło: opracowanie własne.



19Sprawności dialogowe dzieci...

W drugiej połowie konwersacji zauważa się próby przejmowania roli nadawcy 
przez dziecko, co można również ukazać w poniższym schemacie, złożonym z 12 
wymian:

[Iw1R1]
        [I2Ru2]  

       [Iw3Rin3Ru3]
            [Iw4Rin4Ru4]
                [Iw5R5]
                        [I6 Ru6]  [I7Rin7R7]  [Ik8R8]  [Ik9R9]  [Ik10R10]  [Ik11R11]  [I’12R12].

Rycina 6. Schemat rozmowy o rodzinie (Mikołaj – kontynuacja) (I – ini-
cjacja, Iw – inicjacja wprowadzająca, Ik – inicjacja kontynu-
ująca, I’ – inicjacja przestawialna, R – reakcja, Ru – reakcja 
uzupełnienia, Rin – reakcja inicjująca)

Źródło: opracowanie własne.

Badany chłopiec wykazuje dużą chęć samodzielnego tworzenia wypowiedzi 
na temat własnej rodziny, o czym świadczy znaczna liczba inicjacji i reakcji ini-
cjujących w jego wypowiedziach. Wymienia członków rodziny poprzez umiesz-
czenie ich w poszczególnych grupach: babcie – w dwóch pierwszych wymianach, 
ciocie – w wymianie numer 3, dzieci – w wymianie 4. oraz zmarli członkowie – 
w wymianach numer: 5 i 6. Dziecko samodzielnie sygnalizuje pojawienie się no-
wej grupy, stosuje wówczas inicjacje o intencjach wprowadzających. 

W analizowanym dialogu chłopiec opowiada nie tylko o rodzinie, ale także 
dzieli się własnymi poglądami dotyczącymi życia i śmierci (zawarte jest to w wy-
mianach od 7. do 11.). Poprzez zadawanie pytań badającemu, chłopiec stara się 
dowiedzieć więcej na dany temat, przez co zauważa się, że jest nim mocno za- 
absorbowany. Nie podejmuje od razu podanych informacji, nie chce przyjąć sta-
nowiska drugiej osoby, dlatego też stawiane przez niego pytania zawierają pewne-
go rodzaju niepewność i niedowierzanie oraz nawiązują do własnych spostrzeżeń. 
Od wymiany 8. obserwuje się wyraźną przewagę inicjacji dziecka, w której do-
pytuje i drąży temat, aż do jego całkowitego wyczerpania. Intencją w jego wypo-
wiedziach jest kontynuacja poruszanego tematu, chęć przekazania własnych po-
glądów i spostrzeżeń oraz zdobycia wiedzy o określonych obiektach i zjawiskach, 
znajdujących się w jego obszarach zainteresowania. Wymiana numer 12 zawiera 
inicjację przestawialną, ukazującą niewielkie zakłócenie w zachowaniu linii te-
matycznej dialogu, bowiem uwaga chłopca zostaje odwrócona od poruszanego 
dotychczas tematu i skoncentrowana na wydarzeniu, które ma miejsce w jego 
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bliskim otoczeniu. Można zatem stwierdzić, że rozmowa jest zazwyczaj zależna 
od aktualnej sytuacji oraz często narażona na wpływ czynników utrudniających 
jej przebieg. Po zaistnieniu takiego czynnika uwaga badanego dziecka zostaje 
mocno zakłócona i ciężko jest mu powrócić do toku wcześniej prowadzonej kon-
wersacji. Zjawisko to jest bardzo często obserwowane u pacjentów z zespołem 
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Poniższy dialog z kolejnym badanym chłopcem ukazuje przewagę sympto-
mów alalii prolongaty.

I B: Powiedz mi trochę o sobie. Masz braciszka, siostrzyczkę?
R P: Mam brata, mam jednego brata i siostry.
I B: Fajni są ci bracia?
R P: Mhm.
I B: Bawisz się z nimi czasem?
R P: Mhm.
I  B: A w co się bawicie?
- P: (cisza)

Rycina 7. Rozmowa o rodzinie (Piotrek) (I – inicjacja, R – reakcja)

Źródło: opracowanie własne.

Analizowany dialog opatruje się następującym schematem: 

[I1   Ru1]   [I2   Rr2]   [I3   Rr3]   [I4   -]. 

Rycina 8. Schemat rozmowy o rodzinie (Piotrek) (I – inicjacja, Ru – re-
akcja uzupełnienia, Rr – reakcja rozstrzygnięcia) 

Źródło: opracowanie własne.

Rozmowa składa się z 4 wymian, z czego dwie pierwsze dotyczą rodzeństwa 
badanego dziecka, a dwie pozostałe zabaw i czynności, które z nimi wykonu-
je. Wypowiedzi chłopca nie są budowane w sposób prawidłowy. Wśród nich ob-
serwuje się jedynie reakcję uzupełnienia – podczas określania liczby rodzeństwa 
w wymianie 1. oraz reakcje rozstrzygnięcia, w tym przypadku wyrażone słowem 
mhm. Wymiana 4. pozbawiona jest jakiejkolwiek reakcji dziecka, jest zatem 
uszczuplona o element obligatoryjny. Badany chłopiec nie przyjmuje roli nadaw-
cy inicjującego, przez co można twierdzić, że jego spontaniczność werbalna jest 
w małym stopniu rozwinięta. Przez cały czas posługuje się on krótkimi i prostymi 
wypowiedzeniami, często złożonymi z jednego wyrazu, co świadczy o jego nie-
wielkim zasobie słownictwa, zarówno biernego, jak i czynnego. 
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PODSUMOWANIE
Sprawności dialogowe w największym stopniu ukazują nieprawidłowości 

w posługiwaniu się językiem. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza 
się, że u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy głównym patomechanizmem, 
przyczyniającym się do powstania zakłóceń w koncentrowaniu uwagi na określo-
nych zadaniach, są zaburzenia mowy. Natomiast u pacjentów z ADHD zaburzenia 
zachowania i deficyty uwagi wpływają na znaczne opóźnienia w rozwoju języko-
wym. Wniosek jest zatem następujący: alalię prolongatę można często rozpoznać 
jako izolowane zaburzenie, ADHD zaś zwykle jako współwystępujące z opóźnio-
nym rozwojem mowy.    

W przypadkach obu zaburzeń rozwojowych konieczna jest więc terapia logo-
pedyczna. W procesie programowania pracy terapeutycznej z pacjentami przede 
wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że przyswajanie zdolności językowych 
i kompetencji komunikacyjnych przez dziecko odbywa się podczas interakcji 
społecznych. 
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Alalia a autyzm.  
Problem diagnozy różnicowej

Monika Dyrla, Agnieszka Zgórka

STRESZCZENIE
Artykuł koncentruje się na problemie diagnozy różnicowej dwóch 
zaburzeń ontogenezy mowy – alalii i autyzmu. Jest próbą stworze-
nia kryteriów diagnostycznych różnicujących oba zaburzenia. Każda 
jednostka nozologiczna została omówiona w zakresie definicji, etio-
logii i symptomatologii. Rozważania teoretyczne uzupełniono o opis 
przypadku dziewczynki z alalią motoryczną i chłopca z autyzmem. 
Wskazano na odmienność podejmowanych działań terapeutycznych 
w zależności od rozpoznanego zaburzenia. 

SŁOWA KLUCZOWE
diagnoza logopedyczna, alalia, autyzm, kryteria diagnostyczne, 
zaburzenia rozwoju mowy

SUMMARY
The article focuses on the issue of a differential diagnosis between 
two disorders concerning ontogenesis of speech – alalia and autism. 
It aims to create diagnostic criteria that distinguish one between an-
other. Each of the above nosological entities is discussed with regard 
to its definition, etiology and symptoms. These theoretical consider-
ations are complemented with case descriptions – of a girl with motor 
alalia and of an autistic boy – which emphasise diversity of therapeu-
tic activities, depending on the disorder diagnosed.   

KEY WORDS
logopedic diagnosis, alalia, autism, diagnostic criteria, develop- 
mental language disorder
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WPROWADZENIE
Występowanie nieprawidłowości rozwojowych u dzieci nastręcza trudności 

w ich różnicowaniu. Mnogość pojawiających się zaburzeń rozwoju o paralelnych 
symptomach wymusza poszerzenie procedury diagnostycznej o uwzględnienie 
patomechanizmów i etiologii zaburzeń. Właściwe rozpoznanie nabiera pierw-
szorzędnej wagi, zwłaszcza w kontekście prowadzonej terapii. Stosowanie nie-
adekwatnych procedur terapeutycznych może doprowadzić do nieodwracalnych 
zmian. Wobec tych trudności wskazano na konieczność opracowania klarownych 
podobieństw i różnic leżących u podstaw diagnozy różnicowej alalii i autyzmu. 

ALALIA JAKO SPECYFICZNE ZABURZENIE 
ROZWOJU MOWY 

Do specyficznych zaburzeń rozwoju mowy należą: alalia prolongata, alalia, 
niedokształcenie mowy o typie afazji oraz afazja dziecięca. Rozróżnia się je na 
podstawie następujących czynników: występowanie lub brak uszkodzeń neuro-
logicznych, dynamika ustępowania trudności językowych, stopień specjalizacji 
strukturalno-czynnościowej mózgu w momencie jego uszkodzenia oraz sympto-
matologia objawów (Panasiuk, 2008).

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowot-
nych (ICD-10) specyficzne zaburzenia rozwoju mowy (F80) zalicza do zaburzeń 
rozwoju psychologicznego. Brak jest zróżnicowania na alalię prolongatę, alalię, 
niedokształcenie mowy o typie afazji oraz afazję dziecięcą. Wyróżnia się zaburze-
nia ekspresji mowy (F80.1) i zaburzenia rozumienia mowy (F80.2) (WHO, 2008).

Organiczne uszkodzenie w obrębie centralnego układu nerwowego stanowi 
czynnik biologiczny. Na tej podstawie można rozróżnić alalię prolongatę, któ-
ra jest konsekwencją zakłóceń w dojrzewaniu i funkcjonowaniu mózgu nie- 
wynikających z organicznych uszkodzeń tych struktur, oraz zaburzenia, w jakich 
występuje organiczne uszkodzenie mózgu, czyli alalię, niedokształcenie mowy 
o typie afazji, i afazję dziecięcą. Wśród prawdopodobnych przyczyn uszkodzeń 
wymienia się: zakłócenia rozwoju mózgu w okresie prenatalnym, urazy, choroby 
naczyniowe, stany zapalne, zwyrodnieniowe oraz postępujące procesy chorobowe 
(Panasiuk, 2008).

Kolejnym kryterium rozróżniania specyficznych zaburzeń rozwoju mowy jest 
dynamika ustępowania trudności językowych. W przypadku alalii prolongaty ob-
jawy wycofują się pod wpływem ćwiczeń stymulujących i ogólnorozwojowych, 
obserwuje się wyraźną poprawę sprawności językowych. Większe trudności mają 
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dzieci, u których wystąpiło organiczne uszkodzenie centralnego układu nerwowe-
go. Prowadzona terapia logopedyczna trwa znacznie dłużej, a rezultaty są mniej 
efektywne (Panasiuk, 2008).

Stopień specjalizacji strukturalno-czynnościowej mózgu w momencie jego 
uszkodzenia stanowi kolejny czynnik różnicujący zaburzenia rozwoju mowy spo-
wodowane organicznym uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. Jeżeli 
czynnik patogenny wystąpił w okresie prelingwalnym (okres prenatalny i post-
natalny do końca 1. roku życia), to występuje alalia. Z kolei afazja dziecięca ma 
miejsce, jeśli do uszkodzenia doszło w okresie kształtowania się struktur języka 
(okres perlingwalny), a konsekwencją jest utrata częściowo nabytych już spraw-
ności językowych oraz obserwuje się trudności w dalszym opanowaniu mowy. 
Dotyczy to dzieci w wieku od 2. do 6. roku życia. Afazję dziecięcą rozpoznaje się 
u dzieci w okresie postlingwalnym, czyli po 7. roku życia, gdy system językowy 
jest już ukształtowany i nastąpiło uszkodzenie centralnego układu nerwowego. 
Wówczas dochodzi do pełnej lub częściowej utraty nabytych zdolności języko-
wych (Panasiuk, 2008).

Symptomatologia – głębokość i złożoność objawów – jest czynnikiem najbar-
dziej różnicującym. Dotyczy szczegółowej charakterystyki objawów występują-
cych w alalii, niedokształceniu mowy o typie afazji oraz afazji dziecięcej (Pana-
siuk, 2008).

Rozpoznanie alalii, zgodnie z powyższymi kryteriami różnicowania specyficz-
nych zaburzeń rozwoju mowy, odnosi się do dzieci słyszących i inteligentnych, 
u których nastąpiło uszkodzenie mózgu w okresie prenatalnym (choroby matki, 
wstrząsy i urazy psychiczne, krwawienia, skłonności do poronień, zatrucie środ-
kami chemicznymi), perinatalnym (urazy okołoporodowe, zaburzenia krążenia 
płodu) lub postnatalnym (schorzenia doprowadzające do patologii rozwoju móz-
gu) do końca 1. roku życia (Panasiuk, 2008).

W przypadku alalii od samego początku obserwuje się nieprawidłowości 
w rozwoju mowy obejmujące wszystkie czynności językowe. Współwystępują 
zakłócenia w rozwoju innych wyższych czynności psychicznych. Wymowa dzieci 
charakteryzuje się zaburzeniami artykulacyjnymi. Notuje się niepoprawną i ubo-
gą strukturę gramatyczną wypowiedzi oraz brak zdolności narracyjnych. Ponadto 
występują ograniczenia ilościowe i jakościowe w słowniku czynnym i biernym. 
Dziecko ma ograniczone możliwości komunikacyjne i językowe ze względu na 
wolne tempo przyswajania tych sprawności. Jego wypowiedzi są zredukowane 
lub niezrozumiałe dla otoczenia. Umiejętności językowe kształtują się powoli 
i przeważnie poziom ich rozwoju nie osiąga normy (Panasiuk, 2010).
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W alalii występują charakterystyczne objawy na wszystkich trzech poziomach 
języka: fonologicznym, morfologicznym oraz składniowym. Zaburzenia rozwoju 
języka na poziomie fonologicznym obejmują zakłócenia artykulacji oraz zakłó-
cenia zjawisk suprasegmentalnych. Problemy artykulacyjne obejmują: mylenie 
głosek, niekonsekwentne zastępowanie jednych drugimi, zamiany kolejności, 
kontaminacje dźwięków i sylab, epentezy, elizje oraz problemy z asymilacją. Za-
burzenia mają charakter nieregularny i występują mimo poprawnej budowy ana-
tomiczno-fizjologicznej aparatu artykulacyjnego. Zaburzenia rozwoju języka na 
poziomie morfologicznym dotyczą agramatyzmów przejawiających się w prob-
lemach w realizacji wszystkich kategorii fleksyjnych. Ponadto, dzieci z alalią 
nie różnicują wyrazów w zakresie kategorii liczby, osoby i rodzaju, najczęściej 
używają czasowników w 3. osobie liczby pojedynczej w odniesieniu do każdego 
czasu. Dzieci rzadko i zazwyczaj niepoprawnie posługują się przyimkami – przy-
imek z konkretnym rzeczownikiem traktowany jest jako jeden wyraz. Obserwuje 
się ograniczenie w stosowaniu konstrukcji słowotwórczych. Zaburzony jest roz-
wój leksykalno-semantyczny. Dzieci mają trudności w zakresie nominacji, stosują 
omówienia, zastępują nazwę właściwą inną nazwą, na przykład gatunkową lub 
innego obiektu, który pozostaje w metonimicznym związku z właściwym obiek-
tem, zdarza się również określenie funkcji obiektu. W słowniku przeważają rze-
czowniki i czasowniki. Charakterystyczne jest szybkie przyswajanie i poprawne 
używanie często wykorzystywanych zwrotów. W zakresie zaburzeń rozwoju ję-
zyka na poziomie składniowym występują trudności podczas formułowania dłuż-
szych wypowiedzi. Dzieci mają problemy z budowaniem spójnych pod względem 
gramatycznym, semantycznym i pragmatycznym struktur monologowych. Lepsze 
funkcjonowanie zachodzi w zakresie struktur dialogowych. Zdania są krótkie, sta-
nowią ciąg kilku słów związanych semantycznie i sytuacyjnie. Przeważają rów-
noważniki zdań, jednak pojawiają się zdania proste, składające się z podmiotu, 
orzeczenia i przydawki (Panasiuk, 2010).

Występują trzy rodzaje trudności w przypadku alalii: motoryczne (ekspresyj-
ne), sensoryczne (percepcyjne) oraz sensoryczno-motoryczne (mieszane). Wyni-
kają one ze zróżnicowanych symptomów zaburzeń oraz mechanizmów powstania 
uszkodzenia mózgu lub niedorozwoju układu nerwowego (Panasiuk, 2010).

W alalii o typie motorycznym zaburzenia odnoszą się do realizacji wypowiedzi. 
Spowodowane są niewykształceniem lub utratą motorycznych wzorców głosek, 
wyrazów i zdań oraz trudnościami w ich ponownym opanowaniu. Dziecko z ala-
lią o typie ekspresyjnym wykonuje poprawnie proste polecenia słowne, nie mówi 
i unika mówienia, komunikuje się okrzykiem, gestem i pantomimą, nie powtarza 
słów i prostych zdań. Można zaobserwować wolniejszy i gorszy rozwój ruchowy 
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oraz trudności w orientacji przestrzennej, ponadto dziecko często jest leworęcz-
ne. Zaburzenia obejmują koncentrację uwagi. Kontakt intelektualny i uczuciowy 
z otoczeniem pozostaje prawidłowy, dziecko jest inteligentne (Panasiuk, 2010).

Alalia o typie ekspresyjnym spowodowana jest niewykształceniem lub utratą 
słuchowych wzorców wyrazów i głosek oraz trudnościami w ich ponownym opa-
nowaniu. Zaburzenia dotyczą głównie rozumienia wypowiedzi słownych. Cha-
rakterystyczne są ograniczenia w słowniku czynnym i biernym, które powodują 
brak gotowości werbalnej do mówienia. Rozumienie ma charakter globalny. Za-
burzenia obejmują rozróżnianie relacji semantycznych i gramatycznych. Dziecko 
używa neologizmów, szczątkowej formy wyrazu. Trudności obejmują powtarza-
nie słów. Gest, mimika i pantomima jest poprawnie rozumiana. Obserwuje się 
brak zainteresowania mową. Prawidłowe są reakcja na muzykę oraz kontakt uczu-
ciowy z otoczeniem, natomiast zaburzony jest kontakt intelektualny. Dziecko jest 
inteligentne. Zaburzenia o charakterze sensoryczno-motorycznym obejmują obja-
wy alalii motorycznej i sensorycznej, mogą one występować ze zróżnicowanym 
nasileniem jednej z nich (Panasiuk, 2010).

Opis przypadku Uli

Ula, dziecko 10-letnie, mieszka w domu jednorodzinnym. Dziew-
czynka wychowuje się w pełnej rodzinie, ma 13-letnią siostrę. Ula jest 
pogodna, towarzyska i śmiała. Bez problemu nawiązuje kontakty z doro-
słymi, jednak ma trudności w kontaktach rówieśniczych. 

Dziewczynka urodziła się w 40. tygodniu ciąży, poród odbył się 
przez cesarskie cięcie. Wskazanie do przeprowadzenia zabiegu stano-
wiła zdiagnozowana wewnątrzmacicznie wada wrodzona w postaci 
przepukliny oponowo-mózgowej okolicy potylicznej oraz odpłynięcie 
wód płodowych. Następnego dnia przeprowadzono u dziecka zabieg 
chirurgicznego zaopatrzenia przepukliny oponowo-mózgowej. Ponadto 
wystąpiło ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W 2. miesiącu 
życia u dziecka wykonano tomografię komputerową głowy, z powodu 
narastania jej obwodu. Stwierdzono wówczas wodogłowie wrodzone. 
Wykonano zabieg założenia drenażu komorowo-otrzewnowego oraz lik- 
widacji wypadniętej tkanki mózgowej okolicy potylicznej. Kolejna ho-
spitalizacja odbyła się, gdy dziewczynka miała 2 lata. Dziecko zostało 
przyjęte do szpitala z powodu utraty przytomności, napadu prężeń i wy-
miotów. Stan dziecka był bardzo ciężki. Zastosowano antybiotykoterapię 
i leczenie wspomagające w kierunku neuroinfekcji. Ponadto wystąpiło 
zakażenie ogólne. Ostatecznie zdecydowano o założeniu drenażu komo-
rowo-otrzewnowego po drugiej stronie. Dziewczynka została wypisana 
do domu w stanie ogólnym dobrym. 
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U opisywanego dziecka stwierdzono alalię motoryczną. Ze względu 
na historię kliniczną dziecka, można przypuszczać, iż nastąpiło uszko-
dzenie centralnego układu nerwowego, w okresie do końca 1. roku życia. 
Mowa od początku rozwijała się nieprawidłowo. Trudności językowe 
obserwuje się na wszystkich poziomach języka. Na poziomie fono- 
logicznym występują problemy artykulacyjne, pomimo prawidłowo wy-
kształconych struktur anatomicznych aparatu artykulacyjnego. Dziecko 
ma trudności z rozpoznaniem oraz realizacją konturów intonacyjnych 
wypowiedzi. Na poziomie morfologicznym pojawiają się agramatyzmy, 
problemy z tworzeniem konstrukcji słowotwórczych. W słowniku prze-
ważają rzeczowniki oraz czasowniki. Zaburzenia na poziomie składni 
obejmują posługiwanie się krótkimi zdaniami lub równoważnikami 
zdań. Dziecko niechętnie buduje dłuższe wypowiedzi. Podczas prze-
prowadzonej obserwacji zauważono u niego zaburzenia motoryki oraz 
orientacji przestrzennej. Stwierdzono lateralizację lewostronną. Pomi-
mo stałej i długotrwałej terapii logopedycznej w dynamice ustępowania 
trudności językowych nie obserwuje się znacznej poprawy sprawności 
językowych. 

AUTYZM JAKO CAŁOŚCIOWE ZABURZENIE 
ROZWOJU

Ponad 70 lat temu Leo Kanner po raz pierwszy w literaturze użył określenia 
„autyzm1 wczesnodziecięcy” w odniesieniu do niezwykłego zachowania 11 dzieci 
w wieku od 2 do 8 lat. Definicja ta sugerować może, iż z autyzmu można wy-
rosnąć, co, jak obecnie wiadomo, jest błędem. W tym samym czasie obserwacje 
dzieci o podobnych zaburzeniach prowadził Hans Asperger, który wyeksponował 
przede wszystkim elementy świadczące o psychotycznym charakterze zaburzeń 
autystycznych, definiowane później jako zespół Aspergera (Pisula, 1993). Współ-
cześnie przyjmuje się, iż autyzm to zespół zaburzeń rozwoju, wynikający z wro-
dzonych uszkodzeń układu nerwowego, o skomplikowanej, wieloczynnikowej 
etiologii (Bigas, 2012).

Opierając się na dwóch powszechnie występujących systemach klasyfikacji 
chorób i zaburzeń funkcjonowania, opracowanych przez Amerykańskie Towarzy-
stwo Psychiatryczne (DSM-V, 2013) i Światową Organizację Zdrowia (ICD-10)2, 
autyzm stwierdza się u osób przejawiających trudności w obrębie rozwoju 

1 Etymologicznie słowo „autyzm”, pochodzi od greckiego słowa eaftismos, które oznacza ‘zamknięty 
w sobie’. Termin „autyzm” (z języka greckiego autos – ‘sam’) Eugen Bleuler w 1916 roku definiował 
jako zanik kontaktu z otoczeniem, ukierunkowanie uwagi do wewnątrz, zamknięcie w sobie (Pisula, 
1993).
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społecznego, komunikowania się, repertuarze aktywności, zainteresowań i zacho-
wań (Pisula, 2014). Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Zabu-
rzeń Psychicznych oprócz autyzmu dziecięcego wyróżnia także: autyzm atypowy 
(F84.1), zespół Retta (F84.2), inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne (F84.3), 
zaburzenia hiperkinetyczne z upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypo-
wymi (F84.4), zespół Aspergera (F84.5), inne głębokie zaburzenia rozwojowe 
(F84.8), głębokie zaburzenia rozwojowe nieokreślone (F84.9) (WHO, 2008).

Pierwszym obserwowanym objawem autyzmu jest brak kontaktu wzrokowe-
go; dziecko nie dzieli emocji z rodzicami, występuje brak wokalizacji, a więc jed-
nego z pierwszych środków inicjowania i podtrzymywania kontaktu z otoczeniem 
(Pisula, 2005). Urszula Bigas (2012) podaje, iż w wyniku utrudnień w nabywa-
niu kompetencji komunikacyjnej na poziomie fonologicznym zauważa się czę-
ste odstępstwa od normy, będące w wielu przypadkach prawidłowo realizowane. 
Poziom leksykalny charakteryzuje użycie głównie czasowników i rzeczowników, 
brak użycia zaimków (osobowych, dzierżawczych, wskazujących) oraz przyim-
ków. Dzieci z autyzmem komunikują się za pomocą „wyrazu-klucza”, przez co 
ich wypowiedzi są uproszczone. Mało skomplikowane wypowiedzi nieodzownie 
łączą się z poziomem fleksyjnym, w którym to występują agramatyzmy, użycie 
wyrazów w formie mianownika lub bezokolicznika. Dla osób z autyzmem proble-
matyczne jest także zastosowanie pozostałych kategorii gramatycznych. 

Istotnym czynnikiem warunkującym stwierdzenie autyzmu jest udział w inter- 
akcjach społecznych. Osoby z tym zaburzeniem wykazują ograniczone zaintere-
sowanie otoczeniem, ignorują towarzystwo rówieśników, nie rozumieją, na czym 
polega zabawa. Inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie interakcji stanowi naj-
większy problem dla osób z autyzmem. Dzieci te nie tworzą wspólnego pola uwa-
gi z inną osobą, nie reagują bądź reagują w niewystarczającym stopniu na pły-
nące do nich bodźce, zwłaszcza uśmiech i słowa. Jednym z charakterystycznych 
symptomów występujących w autyzmie jest brak kontaktu wzrokowego w celu 
komunikowania się (Pisula, 2014). Należy zaznaczyć, iż stopień i charakter zabu-
rzeń w rozwoju społecznym jest uzależniony od poziomu funkcjonowania danej 
jednostki. Przyjmując podział autyzmu Lorny Wing, wyróżnia się: 

2 Dwie pierwsze klasyfikacje opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (DSM-I 
i DSM-II) usytuowały autyzm wśród psychoz dziecięcych, natomiast trzecia wersja tegoż podręcznika 
(DSM-III) włączyła tę jednostkę nozologiczną do całościowych zaburzeń rozwoju, manifestujących 
się po 30. miesiącu życia. Kolejna wersja podręcznika (DSM-III-R) wyodrębniła autyzm jako oddziel-
ne zaburzenie, równocześnie rozszerzając kategorię całościowych zaburzeń rozwoju o: zespół Retta, 
zespół Aspergera, zaburzenia dezintegracyjne, postępujące zaburzenie rozwoju nieskonkretyzowane 
inaczej (także autyzm nietypowy). Następna wersja podręcznika (DSM-IV-TR) nie wprowadziła żad-
nych zmian (Jastrzębowska, 1999). Najnowsza klasyfikacja (DSM-V) zastępuje całościowe zaburze-
nia rozwoju nową jednostką diagnostyczną, to jest zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Pisula, 2014). 



30 Biuletyn Logopedyczny Nr 1–2 (28–29) 2014/2015

1. Osoby wycofane – a więc niewykazujące zainteresowania uczestnictwem 
w interakcji, nieposługujące się mową, bądź wykorzystujące ją tylko w celu 
uzyskania jakiejś rzeczy. Takie osoby nie nawiązują kontaktu wzrokowego, 
a ich aktywność przejawia się w stereotypowych zachowaniach.

2. Osoby pasywne – tolerują bliskość innych osób, uczestniczą w rozmowie, lecz 
nie inicjują kontaktu, ich rola w interakcji sprowadza się do reagowania na 
bodziec. Są to osoby posługujące się mową, z bogatym zasobem słownictwa. 
Charakterystyczne dla tej grupy jest przywiązanie do rutynowych zwyczajów.

3. Osoby aktywne społecznie – nawiązują jednostronne, proste i zawężone inter- 
akcje. Kompulsywnie powtarzają komunikaty słowne. Największą trudność 
sprawia im zmiana tematu, wnioskowanie oraz wczuwanie się w punkt widze-
nia członków rozmowy.
W zależności od określonego przypadku wymienione trudności przybierają 

różną postać i nasilenie, a więc mogą w niewielkim stopniu odbiegać od norma-
tywnego funkcjonowania lub wprost przeciwnie, wysoce uniemożliwiać zwyczaj-
ne życie (Pisula, 2005). 

Mimo wielu lat badań nad autyzmem nie udało się, w stopniu wystarczającym, 
ustalić czynników wpływających na jego powstawanie. Przyjmuje się, iż autyzm 
wynika z nieprawidłowości rozwojowych i zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu. 
Wskazuje się na istotną rolę podatności genetycznej i czynników środowiskowych 
w powstawaniu tegoż zaburzenia (Pisula, 2014). 

Opis przypadku Pawła

Paweł urodził się w wyznaczonym terminie, przebieg porodu był pra-
widłowy. Po narodzinach wyniki badań okresowych były prawidłowe. 
Rozwój motoryczny Pawła przebiegał w normie. Nie wystąpiły u niego 
żadne powikłania poszczepienne. W rodzinie chłopca nie pojawiły się 
zaburzenia wymowy oraz choroby mogące wskazywać na genetyczne 
podłoże autyzmu. Rozwój mowy dziecka we wczesnych stadiach prze-
biegał prawidłowo. Pierwsze niepokojące symptomy rodzice zaobser-
wowali, gdy Paweł miał 3 lata. W tym okresie nastąpiło zahamowanie 
rozwoju mowy. 

Od tamtego czasu zanotowano pogorszenie funkcjonowania społecz-
nego i emocjonalnego. Nastąpił brak zainteresowania zabawkami, osła-
bienie kontaktu wzrokowego, niechęć do nawiązywania kontaktów in-
terpersonalnych z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi. Postępowanie 
o charakterze diagnostycznym, prowadzone w placówce psychologiczno- 
-pedagogicznej, wykazało autyzm dziecięcy, upośledzenie umysłowe 
w stopniu lekkim, gotowość komunikacji z otoczeniem na poziomie 
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około 18 miesięcy, brak komunikowania się w sposób niewerbalny, ste-
reotypowe zachowania. W okresie dojrzewania, a więc w wieku 13 lat 
pojawiły się u chłopca reakcje pobudzeniowe, autoagresywne, zespół  
hiperkinetyczny, zaburzenia lękowe i dezadaptacyjne. 

Paweł jest chłopcem posługującym się mową, lecz porozumiewa-
nie się z otoczeniem ogranicza do chęci uzyskania przez niego jakiejś 
rzeczy. Spontanicznie nie nawiązuje kontaktu, natomiast odpowiada na 
próby interakcji inicjowane przez inne osoby (istotne jest to, że nie wy-
korzystuje kontaktu wzrokowego, by regulować jej przebieg). Kontakt 
wzrokowy pojawia się często, jednak jest on nieadekwatny do sytua-
cji. U Pawła zauważalne są zakłócenia warstwy suprasegmentalnej wy-
powiedzi, a więc monotonna intonacja, rytm, tempo i wysokość tonu. 
Chłopiec nie używa zaimka „ja”, wymaga, aby zwracać się do niego 
„Kelly”, mówi o sobie jak o kimś obcym, na przykład „Kelly pić”. Po-
sługuje się głównie czasownikami ruchu i rzeczownikami. Bardzo czę-
stym zjawiskiem występującym podczas wypowiedzi Pawła są echolalie 
pośrednie oraz bezpośrednie. Jednym z przykładów echolalii pośredniej 
jest powtarzanie zwrotu „ATM Spółka Polsat z o.o.” zarówno w wypo-
wiedziach słownych, jak i pisemnych. Poważne problemy sprawia mu 
posługiwanie się komunikatami niewerbalnymi, potrafi naśladować mi-
mikę twarzy innych osób, ale nie używa jej adekwatnie do sytuacji ko-
munikacyjnej. Podczas kontaktu pojawiają się u chłopca manieryzmy 
ruchowe, w postaci kiwania się, uderzania ręką w stół, biegania w kółko. 
Kolejny regres posiadanych uprzednio umiejętności miał miejsce w 13. 
roku życia chłopca.

KRYTERIA DIAGNOZY RÓŻNICOWEJ
Standard postępowania logopedycznego zawiera następujące procedury postę-

powania: diagnozowanie, budowanie programu terapii oraz postępowanie tera-
peutyczne. Diagnoza różnicowa jest, obok badania sprawności interakcyjnych, 
analizy wyników badań specjalistycznych, wywiadu rodzinnego i rozpoznania 
przypadku, jednym z elementów procedury diagnozowania. W przypadku alalii 
stwierdza się, że zespół objawów właściwych alalii należy zróżnicować z sympto-
mami innych jednostek patologii mowy, w tym z zaburzeniami mowy w autyzmie. 
Wówczas pod uwagę należy wziąć interakcje społeczne w sferze werbalnej i nie-
werbalnej oraz ocenę psychiatryczno-psychologiczną dziecka (Panasiuk, 2008).  
W oparciu o rozważania teoretyczne dotyczące trudności w jednoznacznym roz-
różnianiu alalii i autyzmu zaproponowano kryteria diagnostyczne. Stanowią one 
próbę syntetycznego i klarownego wyznaczenia podobieństw i różnic występują-
cych w wymienionych zaburzeniach.
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Tabela 1. Kryteria diagnozy różnicowej alalii i autyzmu

Kategoria różnicowania Alalia Autyzm

Przyczyna Organiczne uszkodzenie centralnego 
układu nerwowego

Wieloczynnikowa – nieustalona

Początki mowy Nieprawidłowy rozwój Intensyfikacja objawów przed  
3. rokiem życia

Rozwój zdolności językowych Powolny, nie osiąga normalnego 
poziomu

Nieharmonijny, częste regresy

Zaburzenia rozwoju języka na pozio-
mie fonologicznym

Zakłócenia artykulacji (mylenie głoski, 
niekonsekwentne zastępowanie 
jednych drugimi, zamiana kolejności 
głosek i sylab); zakłócenia zjawisk 
suprasegmentalnych (tempa i rytmu 
wypowiedzi)

Zaburzenia prozodii: brak zróżnicowa-
nej intonacji, monotonne wypowiedzi 
(często perfekcyjnie zachowane 
podczas wypowiedzi echolalicznych)

Zaburzenia rozwoju języka na pozio-
mie morfologicznym

Agramatyzmy, brak zróżnicowania 
w obrębie kategorii liczby, osoby 
i rodzaju; nieprawidłowe, rzadkie 
użycie przyimków; ograniczenia 
w stosowaniu konstrukcji słowo-
twórczych; zaburzenia nominacji; 
w słowniku przewaga rzeczowników 
i czasowników; poprawne używanie 
często stosowanych zwrotów

Agramatyzmy; użycie wyrazów 
w podstawowej formie (mianownik 
lub bezokolicznik); problemy w użyciu 
kategorii gramatycznych (czas, rodzaj, 
liczba mnoga); deficyty w rozumieniu 
znaczeń wyrazów; w słowniku prze-
waga rzeczowników i czasowników; 
brak zaimków osobowych, dzierżaw-
czych, wskazujących, przyimków; 
przyswajanie długich zwrotów bez ich 
zrozumienia

Zaburzenia rozwoju języka na pozio-
mie składniowym

Krótkie zdania (równoważniki 
zdań lub zdania proste zawierające 
podmiot, orzeczenie, przydawkę); 
utrudnione budowanie dłuższych 
wypowiedzi 

Osoby wycofane: posługiwanie się 
mową jedynie w celu uzyskania 
jakiejś rzeczy; 
osoby pasywne: posługiwanie się 
mową, bogaty słownik; 
osoby aktywne: nawiązywanie jed-
nostronnych, prostych i zawężonych 
interakcji 

Komunikacja niewerbalna Kompensacja deficytów językowych 
gestem, mimiką, pantomimą

Brak kompensacji deficytów języko-
wych gestem, mimiką, pantomimą; 
częste manieryzmy ruchowe, stereo-
typie, nieadekwatne reakcje
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Kategoria różnicowania Alalia Autyzm

Kontakt z otoczeniem W alalii motorycznej właściwy 
kontakt uczuciowy i intelektualny; 
w alalii sensorycznej właściwy 
kontakt uczuciowy, zaburzony kontakt 
intelektualny

Osoby wycofane: brak zainteresowa-
nia kontaktem z otoczeniem, brak 
kontaktu wzrokowego; 
osoby pasywne: akceptacja kontaktu 
z otoczeniem, rola w interakcji ograni-
czona do reakcji na bodziec; 
osoby aktywne: nawiązywanie jed-
nostronnych, prostych, zawężonych 
interakcji

Źródło: opracowanie własne.

Obraz i nasilenie powyższych symptomów uzależnione są od poziomu funk-
cjonowania i rozwoju dziecka oraz prowadzonych dotychczas oddziaływań tera-
peutycznych. Niewątpliwie, nie bez znaczenia jest zjawisko plastyczności mózgu, 
a więc zmian funkcjonalnych i strukturalnych zachodzących w ciągu całego życia 
człowieka. Proces diagnozy powinien uwzględniać powyższe czynniki, jak rów-
nież indywidualne cechy osobowości pacjenta. 

APLIKACJE TERAPEUTYCZNE
Wyżej wymienione symptomy, w korelacji z wiekiem dziecka i poziomem jego 

rozwoju warunkują odpowiednie planowanie procedur terapii logopedycznej.
Postępowanie logopedyczne w przypadku alalii ma na celu przełamanie de-

ficytów w obszarze rozwoju funkcji motorycznych lub percepcji słuchowej oraz 
korygowanie zaburzeń emocjonalnych, społecznych i behawioralnych. W później-
szych etapach należy zaplanować i systematycznie prowadzić stymulację rozwoju 
mowy i języka dziecka. Ćwiczenia w nabywaniu kompetencji językowej powinny 
poprzedzać nabywanie sprawności językowej. W zależności od rodzaju zaburzeń 
należy programować kompetencję językową, gdy trudności mają charakter per-
cepcyjny, oraz usprawniać realizację, gdy zaburzenia mają charakter ekspresyj-
ny. Zarówno cel postępowania logopedycznego, jak i metody oraz formy pracy 
należy dostosować do stanu dziecka, jego indywidualnych możliwości, diagnozy 
neurologopedycznej oraz współwystępujących zaburzeń. Biorąc pod uwagę nasi-
lenie zaburzeń mowy oraz towarzyszące uogólnione trudności w zakresie rozwoju 
innych wyższych funkcji psychicznych, powinno się zróżnicować postępowanie 
logopedyczne. W przypadku głębokich zaburzeń mowy i współwystępujących 
zaburzeń wyższych funkcji psychicznych, postępowanie terapeutyczne powinno 
obejmować stymulację sfery językowej i niejęzykowej dziecka. W zaburzeniach, 



34 Biuletyn Logopedyczny Nr 1–2 (28–29) 2014/2015

które mają charakter specyficzny oraz mniejsze nasilenie, należy przeanalizować 
strukturę zaburzeń wyższych czynności psychicznych. W takich przypadkach 
można stymulować wybrane funkcje. Kolejność oddziaływań determinują bio-
logiczne prawa warunkujące nabywanie języka w przypadku dzieci zdrowych. 
W pierwszej kolejności należy uwzględnić kształtowanie odruchów. Kluczowe 
są tutaj doskonalenie i precyzja funkcji aparatu artykulacyjnego. Następny etap 
stanowi kształtowanie spostrzeżeń. Jest on uwarunkowany sensualnym pozna-
waniem świata przez dziecko. Następnie tworzą się pojęcia. Wówczas dziecko 
wychodzi poza spostrzeganie zmysłowe, znaki w języku pełnią funkcję symbo-
liczną. Ostatnim etapem jest kształtowanie refleksji nad słowami jako znakami 
języka. Prowadzone zajęcia powinny mieć charakter ogólnorozwojowy. Mecha-
nizm warunkujący trudności determinuje wybór zajęć słuchowo-ruchowych lub 
wzrokowo-ruchowych. Opieka logopedyczna powinna być podjęta możliwie jak 
najwcześniej i odbywać się indywidualnie z każdym dzieckiem, z możliwością 
uczestniczenia w zajęciach grupowych. Warunkiem niezbędnym dla powodzenia 
terapii jest współpraca z rodzicami dziecka (Panasiuk, 2008). 

Nadrzędnym celem terapii autyzmu jest wypracowanie umiejętności rozwojo-
wych zgodnych z normą. Aktualnie przejawiane przez dziecko sprawności stają 
się punktem wyjścia postępowania terapeutycznego (Cieszyńska, 2008). Interfe-
rencja deficytów językowych i zakłóceń pozostałych sfer funkcjonowania dzie-
cka określa dobór metod i kierunku działań, bowiem występowanie głębokich 
zaburzeń mowy lub towarzyszących im problemów w zakresie innych wyższych 
funkcji psychicznych determinuje prowadzenie ogólnorozwojowej terapii dzie-
cka, natomiast w przypadku mniej nasilonych zaburzeń mowy, mających charak-
ter specyficzny, terapia skupia się na niwelowaniu trudności selektywnie zakłóca-
jących funkcjonowanie dziecka (Panasiuk, 2013). Z uwagi na zróżnicowany obraz 
zaburzeń występujących u dzieci z autyzmem należy uwzględnić, iż nie istnieje 
jedna metoda terapii, działająca z taką samą skutecznością na wszystkie osoby 
(Pisula, 1993, 2014; Zabłocki, 2002).

BIBLIOGRAFIA

Bigas U., 2012, Autyzm – charakterystyka zachowań językowych w autystycznym spektrum 
zaburzeń, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Wydaw-
nictwo UMCS, Lublin, s. 361–380.

Chrościńska-Krawczyk M., Jasiński M., 2010, Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie, 
„Neurologia dziecięca. Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych”, 19 (38), 
s. 75–78.



35Alalia a autyzm...

Cieszyńska J., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu wczesno-
dziecięcego, „Logopedia”, t. 37, Lublin, s. 99–106.

DSM-V, 2013, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Draft criteria. Task 
force on DSM-V, APA, Washington.

Frith U., 2008, Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, przeł. M. Hernik, G. Krajewski, GWP, Gdańsk.
Jastrzębowska G., 1999, Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Wydawnictwo UO, Opole.
Panasiuk J., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii i niedokształce-

nia mowy o typie afazji, „Logopedia”, t. 37, Lublin, s. 69–88.
Panasiuk J., 2010, Zaburzenia mowy u dzieci chorych neurologicznie – diagnoza i terapia 

logopedyczna, [w:] Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy, red. B. Cyl, Regionalny 
Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis”, Katowice, s. 30–39.

Panasiuk J., 2013, Sprawności interakcyjne i komunikacyjne jako kryteria różnicowania za-
burzeń rozwojowych, [w:] Nowa Logopedia, t. 4.: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju 
i zaburzeń mowy, red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, Collegium Columbi-
num, Kraków, s. 30–39.

Pisula E., 1993, Autyzm: fakty, wątpliwości, opinie, Wydawnictwo WSPS, Warszawa.
Pisula E., 2000, Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa.
Pisula E., 2005, Małe dziecko z autyzmem, GWP, Gdańsk.
Pisula E., 2014, Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.
WHO, 2008, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych 

(ICD-10). Rewizja dziesiąta, t. 1, Vesalious, Kraków.
Zabłocki K. J., 2002, Autyzm, Novum, Płock.





Sprawności realizacyjne 
u dziecka z rozpoznaniem 

alalii motorycznej. Studium 
przypadku ośmioletniej 

dziewczynki

Agnieszka Horodecka

STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie szczegółowej charaktery-
styki sprawności realizacyjnych, w głównej mierze trudności artykula-
cyjnych – w aspekcie przyczynowym i objawowym – u ośmioletniego 
dziecka z rozpoznaniem alalii motorycznej. Do osiągnięcia wyzna-
czonych celów wykorzystano metodę studium przypadku. Badania 
prezentują aktualny stan dziecka. W toku przeprowadzonych prób za-
obserwowano liczne zaburzenia na osi paradygmatycznej i syntagmaty- 
cznej języka, które sprawiają, że odbiór budowanych komunikatów 
jest znacznie utrudniony. Autorka zaznacza, że deficyty rozwojowe, 
nieprzezwyciężone wraz z wiekiem, sprawiają, że dziecko ma prob-
lemy w sprostaniu wymaganiom szkolnym; badaczka wskazuje także 
na aspekt trudności diagnostycznych omawianego zaburzenia mowy. 
Wyniki przeprowadzonych badań prezentują, jak niejednorodny jest 
obraz zaburzeń artykulacji u dziecka z alalią motoryczną. Ponadto 
dzięki ustaleniom poczynionym w badaniach ukazano, jak istotne jest 
wykorzystanie wzorców graficznych wyrazów do pracy nad uspraw-
nianiem realizacji i kształtowaniem świadomości fonologicznej. 

SŁOWA KLUCZOWE
sprawności realizacyjne, alalia, alalia motoryczna, alalia ekspre-
syjna, SLI, zaburzenia artykulacji
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SUMMARY
The purpose of this article is to achieve a detailed characterization  
of production mobility, mainly the difficulty of articulation – in terms 
of causal and symptomatic – in an eight-year-old child diagnosed with 
motor alalia. Case study was used as a research strategy to achieve 
these objectives. The researches represent current state of the child. 
In the course of conducted trials, there were observed several disor-
ders on the paradigmatic and the syntagmatic axis of language, which 
make the reception of the built messages much more limited. Author 
notes that developmental deficits, insurmountable with age, make that 
the child has problems in meeting the demands of school, and she 
also points out the aspect of diagnostic difficulties of these speech 
disorders. The results of the study shows how heterogeneous is the 
image of articulation disorders in a child with motor alalia. Moreover, 
thanks to arrangements made in research it is also shown how impor-
tant is to use the graphical patterns of words to work on improving 
production and shaping of phonological awareness.   

KEY WORDS
the production mobility, alalia, motor alalia, expressive alalia, SLI, 
articulation disorders
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WPROWADZENIE
Definiowanie alalii, zwłaszcza różnych jej rodzajów, nie odbywa się bez 

kontrowersji, nie ma też pełnej zgodności w kwestiach terminologicznych (Pa-
rol, 1997; Jastrzębowska, 2001; Stasiak, 2008, 2012; Panasiuk, 2008; Dębińska- 
-Gustaw, 2013), w szczególności w ostatnich latach, gdy coraz wnikliwiej bada 
się problem specyficznych zaburzeń rozwoju językowego (ang. Specific Lan-
guage Impairment – SLI) na Zachodzie, ale i w Polsce (Krasowicz-Kupis, 2012; 
Czaplewska, 2012).

W uznanych klasyfikacjach zaburzeń mowy badacze wiążą alalię z uszkodze-
niami ośrodkowego układu nerwowego w okresie prelingwalnym (Kaczmarek, 
1977; Styczek, 1979; Grabias, 1997; Emiluta-Rozya, 2012). Stanisław Grabias 
(1997) podkreśla, że w przypadku tej jednostki patologii mowy kompetencja 
językowa nie jest w dostatecznym stopniu wykształcona, a sprawności realiza-
cyjne są kwestią wtórną – rozwój językowy ulega zaburzeniu. Zasadniczo wy-
różniane są dwa główne typy alalii, zważywszy na zaburzenia odnoszące się do 
ekspresji mowy oraz do jej percepcji, a dodatkowo uwzględnia się typ mieszany 
(Stasiak, 2008; Panasiuk, 2008; Panasiuk i Dworniczak, 2011; Styczek, 1979; 
Parol, 1997).

W opracowanym przez Joannę Stasiak (2008) standardzie postępowania logo- 
pedycznego w przypadku alalii prolongaty badanie logopedyczne obejmuje ocenę 
sprawności systemowej, sytuacyjnej, społecznej i pragmatycznej dziecka. Istotne 
jest zbadanie zdolności percepcyjnych i ekspresyjnych (oraz – w szerokim zakresie 
– ich uwarunkowań). Analiza wyników badań specjalistycznych (audiologicznych, 
neurologicznych, psychologicznych i innych) jest ważnym źródłem informacji 
pozwalającym skonfrontować uzyskany obraz kliniczny z innymi zaburzenia-
mi mowy (celem dokonania diagnozy różnicowej), takimi jak: niedokształcenie 
mowy o typie afazji, dyslalia, dysglosja, mutyzm, zaburzenia mowy w autyzmie, 
oligofazja, zaburzenia mowy powodowane uszkodzeniem słuchu. W opracowa-
nym przez Jolantę Panasiuk (2008) standardzie postępowania logopedycznego 
w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji badanie logopedyczne 
obejmuje czynności wskazane w przypadku alalii prolongaty – w procesie diag-
nostycznym należy jednak dokładnie rozpoznać, czy rozwój mowy od początku 
był nieprawidłowy, czy też doszło do regresji, czy były epizody neurologiczne, 
czy nieprawidłowości w nabywaniu języka mają charakter pierwotny, czy wtórny 
względem innych jednostek chorobowych, czy zaburzeniu uległ tylko język, czy 
też inne funkcje poznawcze. Celem postępowania logopedycznego jest przeła-
manie defektu podstawowego (motorycznego i/lub percepcyjnego), kształtowanie 
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kompetencji językowych – na uwadze trzeba mieć także rozwój emocjonalny, be-
hawioralny i społeczny dziecka.

Przezwyciężenie defektu podstawowego może być bardzo trudne, a obraz kli-
niczny zaburzeń może mocno zmieniać się wraz z wiekiem – pojawiają się róż-
norodne bariery komunikacyjne w kontakcie z otoczeniem. Jedną z nich obrazuje 
niniejszy artykuł ukierunkowany na przedstawienie oceny sprawności realizacyj-
nych dziecka z alalią motoryczną.

W alalii motorycznej czynnik patogenny nastąpił w okresie przedjęzykowym. 
Ten typ alalii przejawia się w głównej mierze nieumiejętnością konstruowania 
wypowiedzi słownych, deterioracji podlega czynność mówienia, natomiast ko-
munikacja niewerbalna jest zachowana (Styczek, 1979; Giannopoulon-Tsourki, 
1993; Panasiuk, 2008; Panasiuk i Dworniczak, 2011). Dysfunkcją może być ob-
jęta ogólna sprawność motoryczna dziecka (np. później zaczęło chodzić). Zna-
mienną cechą alalii motorycznej jest to, że dziecko w wieku 2 lat nie wypowiada 
słów (bądź brakuje w jego mowie produkcji dźwiękowych do nich podobnych), 
w wieku 3 lat nie posiada jeszcze zdolności konstruowania prostej, składającej 
się z jedynie dwóch słów frazy, a dopiero w 7.–8. roku życia pojawiają się zda-
nia. Zachowane są zdolności rozumienia mowy. Tempo nabywania nowych słów 
jest wolne. W aspekcie realizacyjnym ujawniają się zaburzenia realizacji ciągu 
fonicznego, wygłos wyrazu z reguły podlega większym zniekształceniom arty-
kulacyjnym niż nagłos, natomiast przy połączeniu słów dziecko często realizuje 
ostatnią sylabę pierwszego wyrazu i pierwszą kolejnego. Charakterystyczną cechą 
jest styl telegraficzny. Często notowane są wypowiedzi eliptyczne. Irena Styczek 
(1979) zwraca uwagę na to, że w przypadku alalii motorycznej dysfunkcją może 
być objęta również pamięć i uwaga słuchowa, a cały opisywany obraz zaburze-
nia może prowadzić do wtórnego upośledzenia umysłowego lub aberracji innych 
sfer rozwoju dziecka. Ma ono trudności z zapamiętaniem ruchowego wzorca 
słowa, często dokonuje podziału wyrazów na mniejsze struktury (sylaby) po to, 
by ułatwić sobie ich wymowę. Przygotowuje się do dźwiękowej realizacji słowa 
poprzez ciche jego wymawianie. W opisywanym zaburzeniu może występować 
duża świadomość własnych niedostatków. 
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METODYKA BADAŃ
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie szczegółowej charakterystyki trud-

ności artykulacyjnych – w aspekcie przyczynowym i objawowym – u dziecka 
z rozpoznaniem alalii motorycznej.

Do osiągnięcia wskazanego zamierzenia posłużyłam się metodą indywidu-
alnych przypadków, która jest formą działań badawczych skupiających się na 
analizie pojedynczych problemów ludzkich, eksplikacji ujawniających się zja-
wisk w aspekcie indywidualnym, nakierowaną na studium diagnozy przypadku 
bądź zjawiska w celu podjęcia właściwych czynności terapeutycznych (Bauman 
i Pilch, 2001). Dzięki tej metodzie wszystkie zaprojektowane przeze mnie próby 
badawcze mogłam dostosować indywidualnie do osoby badanej – w takiej sy-
tuacji zebrane wyniki pozwalają na dokonanie szczegółowej analizy problemów 
danej jednostki i deskrypcję charakterystycznych dla niej zjawisk. 

W prezentowanym studium przypadku do zebrania informacji na temat pa-
cjentki posłużyły mi w pierwszej kolejności takie techniki badawcze, jak wywiad, 
obserwacja i analiza dokumentacji.

W procedurze badań własnych, w celu rozpoznania aktualnego stanu artyku-
lacji dziecka, uwzględniłam badanie kwestionariuszem obrazkowym, badanie 
realizacji ciągów zautomatyzowanych, próby powtarzania (kolejno: spółgłosek 
w izolacji, sylab otwartych, sylab zamkniętych, sylab z grupami spółgłoskowymi, 
wyrazów od 1- do 5-sylabowych z podziałem na te o strukturze CV i z grupami 
spółgłoskowymi, ciągów wyrazów od 2- do 4-wyrazowych, zdań pojedynczych 
nierozwiniętych i rozwiniętych, zdań złożonych) oraz ocenę sprawności realiza-
cyjnych na podstawie zachowań dialogowych i monologowych. Ponadto, badając 
uwarunkowanie trudności artykulacyjnych, poddałam ocenie słuch fonemowy, 
procesy analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej (na drodze percepcji słucho-
wej, jak również w sytuacji zabawowej z dodatkowym wykorzystaniem graficz-
nych wzorców wyrazów), a także sprawności motoryczne narządów artykulacyj-
nych (w sytuacji badania sformalizowanego i w sytuacji zabawowej).

Narzędziem badawczym, które wykorzystałam do zebrania pożądanego mate-
riału, był autorski kwestionariusz obrazkowy do badania wymowy dziecka, stwo-
rzony na wzór narzędzia Genowefy Demel (1996). Badając podłoże trudności arty- 
kulacyjnych, wykorzystałam takie narzędzia diagnostyczne, jak: kwestionariusz 
obrazkowy do badania słuchu fonematycznego Ireny Styczek (1982), zestawy wy-
razów do oceny umiejętności analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej z pro-
gramu Alicji Maurer (Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomości fono-
logicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, 2011), narzędzie diagnostyczne 
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do badania sprawności motorycznej narządów artykulacyjnych i oceny budowy 
narządów mowy opracowane przez Zdzisława Marka Kurkowskiego i Tomasza 
Woźniaka (Badanie sprawności motorycznej narządów mowy, UMCS, Lublin), 
a uzupełniająco w tym zakresie – bajki logopedyczne do ćwiczeń narządów arty-
kulacyjnych Iwony Rutkowskiej-Błachowiak (Gimnastyka buzi na wesoło, 2008).

CHARAKTERYSTYKA PRZYPADKU
Studium przypadku dotyczy ośmioletniej dziewczynki, Julii (w momencie za-

kończenia zbierania prezentowanego tu materiału badawczego wiek dziecka wy-
nosił 8 lat i 4 miesiące), uczennicy klasy I szkoły podstawowej (dziewczynka 
ma troje rodzeństwa, uczęszcza do tej samej klasy co jej młodsza siostra, która 
nie wykazuje zaburzeń rozwojowych). Rodzice mają wykształcenie zawodowe. 
W najbliższej rodzinie dziecka nie występowały zaburzenia mowy.

Przebieg ciąży był prawidłowy, a sam poród odbył się o czasie. Julia otrzy-
mała 5 punktów w skali Apgar. W 1. roku życia i w latach kolejnych w wieku 
przedszkolnym dziewczynka nie doznała żadnego urazu czaszki ani nie przebyła 
chorób zakaźnych czy wirusowych. Matka wskazała na dostrzegane przez siebie 
ogólne opóźnienie w rozwoju motorycznym dziecka, niezdarność ruchową.

Matka zaznacza, że nie zaobserwowała u córki głużenia ani gaworzenia. Pierw-
sze realizacje („mama”, „tata”, „baba”) pojawiły się około 18. miesiąca życia, 
a prototypy zdań około 3. roku życia. Rozwój rozumienia mowy od początku był 
prawidłowy.

Kiedy dziecko ukończyło 2. rok życia, matkę zaniepokoił fakt, że córka jeszcze 
nie mówi – z tego względu rodzice po raz pierwszy zgłosili się z nią do logopedy. 
Terapia nie trwała długo, gdyż dojazdy do specjalisty i same zajęcia okazały się 
zbyt uciążliwe dla dziecka. 

Od około 3 lat Julia ponownie objęta jest opieką logopedyczną, zajęcia pro-
wadzone są przez dr Joannę Stasiak w ramach Uniwersyteckiej Pracowni Logo- 
pedycznej Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Z wywia-
du z logopedą wiadomo, że w czasie pierwszych spotkań terapeutycznych dzie-
cko nie budowało wypowiedzeń zdaniowych, chociażby w namiastkowej formie; 
komunikowało się wyrazami maksymalnie 2-sylabowymi. Dziewczynka chętnie 
wchodziła w interakcje z innymi (w tym zakresie poziom jej funkcjonowania był 
bardzo dobry), nie izolowała się, była bardzo otwarta. Ujawniały się jednak prob-
lemy w zakresie koncentracji uwagi. W toku terapii priorytetem i zarazem naj-
większą trudnością było przezwyciężenie defektu podstawowego, to jest dysfunk-
cji w zakresie ruchowego wzorca wyrazów, budowania wypowiedzeń. Mając na 
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względzie obecny stan dziecka, stwierdza się progres w zakresie między innymi 
sprawności leksykalnych (znaczne rozbudowanie słownictwa dziecka), sprawno-
ści narracyjnych, a także w sferze innych funkcji poznawczych, to jest koncentra-
cji uwagi oraz myślenia przyczynowo-skutkowego. Jednocześnie zaznacza się, że 
osiągane efekty są niestałe.

Z analizy dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej wynika, że Julia uzy-
skała odroczenie od obowiązku szkolnego, powtarzała klasę „0”. W diagnozie 
logopedycznej stwierdzono, że dziewczynka ma opóźniony rozwój mowy w sto-
sunku do wieku. Logopeda orzekający wyszczególnił substytucje głosek: l, r  i, 
szereg syczący i szumiący  szereg ciszący, obecność przestawek, opuszczanie 
głosek, także obniżoną sprawność narządów artykulacyjnych. W opinii psycho-
logiczno-pedagogicznej sprzed roku wskazano również na deficyty rozwojowe 
w innych sferach niż mowa (zaburzenia funkcji wyobrażeń przestrzennych, in-
tegracji wzrokowo-ruchowej, rozumienia sytuacji społecznych, słabą sprawność 
grafomotoryczną ręki prawej wiodącej, obniżoną pamięć słuchową bezpośrednią 
i poziom sprawności intelektualnej).

W niniejszym opracowaniu prezentuję rezultaty badań przeprowadzonych 
na materiale zgromadzonym w ciągu ostatniego roku terapii (od października  
2014 roku do czerwca 2015 roku spotykałam się regularnie z badaną dziewczynką 
na zajęciach indywidualnych), ponadto byłam obserwatorem zajęć terapeutycz-
nych prowadzonych przez dr J. Stasiak.

REZULTATY BADAŃ
W poniższym opisie zaburzeń artykulacji u badanego dziecka pierwszo- 

planowo korzystałam z ustaleń Józefa Tadeusza Kani (1982).

1. Zasób głosek. Zaburzenia paradygmatyczne
Na podstawie badania wymowy kwestionariuszem obrazkowym aktualnie 

stwierdza się prawidłową artykulację 34 głosek. Spośród wyróżnianych przez 
J. T. Kanię zaburzeń na osi paradygmatycznej najliczniejsze były substytu-
cje. Miały one zasadniczo następujący zakres: s  ś (np. [noś] zamiast [nos]), 
z  ź (np. [vuźek] zamiast [vuzek]), c  ć (np. [ćuk’ei̯ek] zamiast [cuk’erek]), 
ʒ  ʒ́ (np. [peʒ́el] zamiast [penʒel]), š  ś (np. [kośik] zamiast [košyk]), 
ž  ź (np. [ṷyzvy] zamiast [ṷyžvy]), č  ć (np. [ćekoi̯ada] zamiast [čekolada]) , 
ǯ  ʒ́ (np. [ʒ́em] zamiast [ǯem]), r  i̯  (np. [i̯ovei̯] zamiast [rover]) lub l (np. 
[lyby] zamiast [ryby]). Dodatkowo nieustabilizowaną wymowę notuje się w przy-
padku głoski l; niekiedy jest ona zastępowana przez i̯ (np. [i̯ut’i̯o] zamiast [lustro]), 
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ponadto x bywało realizowane jako ś (np. [śoi̯enka] zamiast [xoinka]). Brak sta-
bilizacji jest obecny także w przypadku samogłosek nosowych – często nie jest 
respektowana ich bifonematyczna wymowa (np. [peʒ́el] zamiast [penʒel]) – ba-
danie to wykazało jednak, że dziewczynka prawidłowo realizuje samogłoski no-
sowe w pozycji przed spółgłoskami szczelinowymi (np. [vƍśi] zamiast [vƍsy]). 
Spółgłoski zmiękczone również nie zawsze były właściwie artykułowane (twarda 
realizacja fonemu dwuwargowego miękkiego, np. [bulko] zamiast [b’urko]). Bio-
rąc pod uwagę kryterium wieku, rozwój podsystemu fonologiczno-fonetycznego 
badanego dziecka powinien być już zakończony, a wszystkie głoski winny być re-
alizowane normatywnie. Przypadki nieustabilizowanej wymowy poszczególnych 
głosek mogą świadczyć o nieutrwalonej postaci fonetycznej wyrazu. Natomiast 
wskazane substytucje stale występują w wymowie dziecka, niezależnie od stopnia 
znajomości słów czy ich struktury. Podczas analizy wyników badania kwestiona-
riuszem zwrócono uwagę na jedną realizację wyrazu, w którym nieoczekiwanie 
pojawiła się głoska s, co warto podkreślić – w grupie spółgłoskowej ([ćastka]). 
W celu ułatwienia sobie artykulacji dziewczynka podzieliła ten wyraz na sylaby 
(jest to cecha charakterystyczna dla alalii motorycznej w przypadku zmagania się 
z trudnościami artykulacyjnymi), rozbiła grupę spółgłoskową (oddzieliła trudne 
dla niej s od łatwych tk). Poprawna realizacja s może być w tym wypadku wyni-
kiem wysokiej frekwencji słowa w języku dziecięcym.

Zbadanie artykulacji w pozostałych próbach ukazało, jak niepełny obraz nie-
prawidłowości artykulacyjnych u dziecka z alalią motoryczną ujawnia się w sytu-
acji wykorzystania jedynie kwestionariusza obrazkowego. 

W próbach powtarzania dziewczynka nie miała odniesienia do zilustrowanego 
desygnatu, jej zadaniem było reprodukowanie wypowiedzi badającego. Trudności 
artykulacyjne, jakie się ujawniły, dotyczyły głównie głosek podlegających substy-
tucji (zarejestrowanych podczas badania kwestionariuszem obrazkowym), jednak 
w przypadku powtarzania słów 4- i 5-sylabowych oraz sekwencji 3 czy 4 wyra-
zów, nie było to proste zastępowanie trudnej głoski jej łatwiejszym odpowied-
nikiem. Pojawiały się deformacje głosek, procesy koartykulacji były zakłócone. 
W takich przypadkach głoski stanowiące substytuty często nie miały brzmienia 
normatywnego, były odbierane jako dźwięki z pogranicza substytutu i głoski 
substytuowanej (np. dźwięk pośredni między ś a š). Daje to dowód świadomości 
występowania danej głoski w wyrazie, poszukiwania przez dziecko właściwego 
układu artykulatorów – starań, by jak najlepiej wypowiedzieć wyraz w oparciu 
o jego wzorzec słuchowy. Problemy realizacyjne uniemożliwiają jednak popraw-
ną reprodukcję wypowiedzi. Warto zaznaczyć, że Julia wypowiadała zapamiętane 
słowa z intonacją pytającą, dając wyraz swojej niepewności co do poprawności 
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wymowy czy wystąpienia określonych głosek w prezentowanej sekwencji słów. 
Nie wszystkie przedstawione przeze mnie sekwencje wyrazów były przez dziecko 
w pełni odtwarzane. Niekiedy poszczególne wyrazy dziewczynka jedynie syg-
nalizowała mruczeniem z zachowaniem prozodii mowy, modulując głos w taki 
sposób, że można było wydzielić liczbę mających wystąpić jednostek1. Ponadto 
w próbie powtarzania sekwencji wyrazów pojawiło się nieoczekiwanie s ([safa] 
zamiast [šafa]), choć głoska ta uprzednio stale była substytuowana przez środko-
wojęzykową ś. Wcześniejsze badanie kwestionariuszem obrazkowym pokazało 
również, że artykulacja samogłosek nosowych przed głoskami szczelinowymi jest 
właściwa, natomiast w opisywanej próbie notowano odstępstwa: ƍ  oń ([kśońś-
ka] zamiast [kśƍška]) – świadczy to o problemach z realizacją (jednej) samogłoski 
dwusegmentowej – w obu segmentach ustno-nosowej. Problem z synchronicz-
ną realizacją samogłosek nosowych powielił się również w próbie powtarzania 
zdań (np. realizacja samogłoski ƍ na końcu wyrazu: ƍ  o [novo] zamiast [novƍ], 
a dodatkowo niespotykana wcześniej zamiana głoski g  d [maṷdośa] zamiast 
[maṷgośa]). 

W próbie oceny artykulacji na podstawie zachowań monologowych, podczas 
opowiadania historyjki obrazkowej, pojawiły się również zaburzenia realizacyj-
ne wykraczające poza te, które zarejestrowano w toku badania kwestionariuszem 
obrazkowym. Prezentuje to wypowiedź dziewczynki: [kuba stuga ketk’i // malui̯e 
kuba // tu ketk’i i̯uš u-u-uyvane // dai̯e mam’e //] – jak widzimy, głoska š substy-
tuowana dotychczas przez ś, pojawia się sporadycznie, na przykład w wyrazie 
[i̯uš], a także jednostkowo wystąpiło ponownie s ([stuga] zamiast [struga]). Jedno-
cześnie, starając się wypowiedzieć przymiotnik [užyvane], dziecko zredukowało 
głoskę ž (u-u-uyvane), ale niezupełnie – między samogłoskami u oraz y usłyszano 
trudny do sklasyfikowania dźwięk; dziewczynka pominiętą głoskę chciała w jakiś 
sposób zaznaczyć w strukturze wyrazu.

2. Zaburzenia syntagmatyczne
Spośród zaburzeń syntagmatycznych pierwotnych, podczas badania kwe-

stionariuszem obrazkowym, najliczniej występowały odkształcenia ilościowe – 
uszczuplenia. Odnosiły się one przede wszystkim do głosek występujących 

1 O zjawisku tym, jak i innych trudnościach wpływających na zrozumiałość wypowiedzi dziecka, a nie-
związanych wyłącznie z samymi sprawnościami realizacyjnymi, piszę w swojej pracy licencjackiej 
pt. Zaburzenia artykulacji u dziecka z rozpoznaniem alalii motorycznej. Studium przypadku ośmiolet-
niej dziewczynki przygotowanej w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w czerwcu 2015 roku. Natomiast w niniejszym artykule prezen-
tuję jedynie część wyników badań, skupiając się na ocenie sprawności realizacyjnych pacjenta. 
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w grupach spółgłoskowych (niezależnie od ich pozycji w wyrazie czy długoś-
ci słowa), na przykład [xep] zamiast [xlep], [tot] zamiast [tort], [ńeʒ́eć] zamiast 
[ńeʒ́v’eć], [vonek] zamiast [ʒvonek], [i̯ut’o] zamiast [lustro]. Z reguły pomijane 
były więc głoski substytuowane, nieobecne na stałe w systemie wymawianiowym 
Julii, bądź te, których artykulacja jeszcze nie jest ustabilizowana. Problem ten 
jednakże uobecniał się również w przypadku głosek, z realizacją których dzie-
cko nie ma trudności w izolacji, na przykład [motek] zamiast [mṷotek], [gvoźe] 
zamiast [gvoźʒ́e], [xutafka] zamiast [xuśtafka], [poćonek] zamiast [p’erśćonek] – 
realizacja grup spółgłoskowych jawi się zatem u dziewczynki także jako problem 
osobny, niezależny od zaburzeń paradygmatycznych. Nie zanotowałam takich 
zakłóceń w przypadku wyrazów o strukturze CV. Oprócz redukcji grup spółgłos-
kowych (w przypadku dwu spółgłosek bądź większej ich liczby) notowano rów-
nież uszczuplenia struktury sylabowej dłuższych wyrazów (np. ev’ w śródgłosie 
[tei̯iźoi̯] zamiast [televizor]). Niewątpliwie tymi zabiegami dziewczynka chce so-
bie ułatwić wypowiedzenie wyrazu. 

Uszczuplenia struktury wyrazu o inne głoski niż te rozpoznane jako trudne 
artykulacyjnie podczas badania kwestionariuszem ujawniły się także w toku po-
zostałych prób. Przykładowo w przypadku powtarzania wyrazów 1-sylabowych 
z grupami spółgłoskowymi pominięta została głoska m ([ća] zamiast [ćma]), przy 
powtarzaniu realizacji wyrazów z i̯ ([i̯ako] zamiast [i̯ai̯ko]). Dodatkowo potwier-
dziły się trudności odnośnie do kategorii miękkości (np. [śinka] zamiast [šm’inka], 
[peźentaća] zamiast [prezentac’i̯a]). Dzięki przeprowadzonemu badaniu powta-
rzania wyrazów o różnej długości (liczbie sylab) mogę stwierdzić, że najtrudniej-
szymi do reprodukcji okazały się wyrazy 5-sylabowe, niezależnie od ich struktury 
(obecność bądź brak grup spółgłoskowych). W tym przypadku redukowane były 
nie pojedyncze głoski, a sylaby (np. [ćiv’iźaća] zamiast [cyv’il’izaci̯a], [lomo-
tyva] zamiast [lokomotyva], [uńivelśit] zamiast [universytet]).

Spośród odkształceń ilościowych w materiale uzyskanym podczas badania 
kwestionariuszem obrazkowym zarejestrowano wzbogacenie struktury wyrazu 
(epenteza), na przykład w słowie [oi̯x’idei̯a] zamiast [orx’idea] (trzeba zaznaczyć, 
że nazwa ta najpewniej nie była dziecku znana i powtórzenie jej po mnie w taki 
sposób było dla niego łatwiejsze).

Z wyróżnianych przez J. T. Kanię odkształceń jakościowych w trakcie bada-
nia kwestionariuszem obrazkowym miały miejsce asymilacje wsteczne na odle-
głość, na przykład [petelńa] zamiast [patelńa] (a  e), [i̯ei̯aśko] zamiast [želasko] 
(ž  i̯ wynikająca z zamiany l  i̯), asymilacje wsteczne bezpośrednie na przy-
kład [kotk’i] zamiast [klock’i] (c  t), a także postępowe na odległość [kśęźiś] 
zamiast [kśęžyc] (c  ś, zamiana y  i wynika z substytucji ž  ź). Na podstawie 
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tego materiału można wywnioskować, że asymilacje dotyczą w zasadzie jedynie 
tych głosek, których brakuje w systemie wymawianiowym dziewczynki (ž, c). 
Jednak pozostałe przeprowadzone przeze mnie próby pokazały, że do asymilacji 
dochodzi nie tylko w przypadku głosek dla dziewczynki trudnych. Przykłado-
wo, w próbie powtarzania sylab zamkniętych odnotowałam asymilację postępo-
wą n  ń ([m’iń] zamiast [m’in]), podobnie przy powtarzaniu wyrazów 4-syla-
bowych z grupami spółgłoskowymi asymilację postępową na odległość k  t 
([v’idotufka] zamiast [v’idokufka]) czy przy powtarzaniu wyrazów 5-sylabowych 
o strukturze CV asymilację wsteczną na odległość r  t ([emetytula] zamiast 
[emerytura]). 

W badaniu wymowy kwestionariuszem obrazkowym odnotowałam ponad-
to zakłócenia liniowego uporządkowania elementów w wyrazie (metatezy) – 
[petei̯uś] zamiast [kapeluš]. Metateza miała miejsce również przy powtarzaniu 
sylab z grupami spółgłoskowymi – [net] zamiast [ent]. Ta próba pokazała, jak 
dzieci z alalią motoryczną radzą sobie z trudnymi dla nich artykulacyjnie grupami 
spółgłoskowymi – grupa spółgłoskowa została tu rozbita samogłoską, dzięki cze-
mu przejście z jednego układu artykulacyjnego do drugiego stało się łatwiejsze. 
Mimo że sylaba ta nie składała się z głosek dla dziewczynki trudnych doszło do 
zaburzenia ich liniowego uporządkowania.

Choć wydawać by się mogło, że niektóre realizacje wyrazów są zupełnie przy-
padkowe (tj. niesystemowe), niemal zawsze rozpoznawałam zjawiska regularne 
(po wcześniejszym dokładnym zbadaniu sposobu realizacji wszystkich fonemów 
i określeniu zakresu substytucji). Przykładowo w toku badania wymowy kwe-
stionariuszem pojawił się wyraz [śoi̯enka] zamiast [xoi̯inka], którego artykula-
cję można objaśnić u dziecka w następujący sposób: x  ś, i  e (i̯), podobnie 
[meśefka] zamiast [marxefka] – asymilacja a  e, uszczuplenie grupy spółgłos-
kowej o r, x  ś – czy [i̯aźʒ́ufka] zamiast [drožǯufka]: uszczuplenie grupy spół-
głoskowej o nagłosową głoskę d, substytucja r  i̯, asymilacja o  a, substytucja 
ž  ź i ǯ  ʒ́, także na przykład [petei̯uś] zamiast [kapeluš] – metateza, asymilacja 
a  e, zamiana k na t i l na i̯ oraz substytucja š  ś. Tego typu osobliwe realizacje 
zostały wyodrębnione przez J. T. Kanię (1982) jako różnorakie zmiany kombi-
nowane – w przeciwieństwie do zmian niesystemowych. Zaburzenie to ujawnia 
się już na poziomie sylab, co miałam możliwość obserwowania w toku badania 
(mimo obecności wzorca słuchowego). Przykładowo, sylaba [rna] po asymilacji 
r  n i metatezie przybrała postać [nan] (zdecydowanie łatwiejszą artykulacyjnie 
od pierwowzoru); podobnie, w sylabie [oks] grupa spółgłoskowa ks została zrea-
lizowana jedynie jako ć [oć]. 
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W analizowanym materiale wskazać można tylko jedną zmianę o charakte-
rze niesystemowym (podczas badania wymowy kwestionariuszem obrazkowym): 
[dob’iʒ́iś] zamiast [du̯ugop’is] (oddana tu jednak została liczba sylab).

Analizując wtórne zaburzenia syntagmatyczne w zgromadzonym materiale 
z badania wymowy z wykorzystaniem kwestionariusza obrazkowego, rozpozna-
łam nowe grupy spółgłoskowe, powodowane zaburzeniami pierwotnymi, substy-
tucjami: źd [gaźda], i̯x [oi̯x’dei̯a], ćń [lećńik]. W pozostałych przeprowadzonych 
próbach zanotowałam ponadto takie grupy, jak: tś [tśi], ćt [ćtely], ćf [ćfaltek], 
gź [gźip], ńśk [kśońśka].

Chcę zwrócić uwagę również na to, że Julia często wypowiadała dany wyraz 
dwu-, a niekiedy nawet trzykrotnie (zarówno podczas badania kwestionariuszem 
obrazkowym, jak i w próbach powtarzania), pragnąc w ten sposób uzyskać reali-
zację poprawną lub w największym stopniu do niej zbliżoną. Można zatem sądzić, 
że badana, słysząc różnicę między dźwiękami, ma dużą świadomość własnych 
trudności artykulacyjnych. 

W badaniu artykulacji w ciągach zautomatyzowanych można było spodziewać 
się już utrwalonej realizacji znanych wyrazów. Powieliły się jednak te same zja-
wiska co podczas badania kwestionariuszem obrazkowym. Można sądzić, że zna-
jomość słowa nie wpływa znacząco na poprawność realizacji ciągu fonicznego.

Mając na uwadze sprawność realizacji grup spółgłoskowych, często decydującą 
o zrozumiałości wypowiedzi dziecka z alalią, trzeba wyeksponować fakt, że próba 
powtarzania sylab i wyrazów zawierających grupy spółgłoskowe (nawet jedynie 
dwie spółgłoski), wykazała, że już na poziomie tej najmniejszej, najprostszej struk-
tury, jaką jest sylaba, występowały poważne trudności. Stan taki był obserwowa-
ny bez względu na to, czy grupę spółgłoskową tworzyły głoski dla dziewczynki 
trudne, czy łatwe. Problemy ujawniały się również niezależnie od pozycji grupy 
spółgłoskowej w wyrazie. W przypadku powtarzania wyrazów grupy spółgłosko-
we częściej podlegały substytuowaniu aniżeli redukcji. Dzięki przeprowadzonym 
badaniom mogę orzec, że odkształcenia na osi syntagmatycznej miały liczniejszą 
frekwencję w przypadku wyrazów z grupami spółgłoskowymi bez względu na ich 
długość, co nie było tak częste w przypadku struktur o układzie CV. Sylaby otwarte 
nie sprawiały dziecku problemów (ewentualne zaburzenia wiązały się z substytu-
cjami, ale liczba głosek była właściwa). Biorąc pod uwagę sylaby zamknięte, Julia 
nie ma trudności z wygłosową spółgłoską, pod warunkiem, że nie jest to spółgłoska 
substytuowana lub nieustabilizowana w wymowie dziecka (wówczas jej redukcja 
staje się wysoce prawdopodobna). Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wy-
nika, że realizacja grup spółgłoskowych stanowi dla dziecka ogromny problem, 
wpływa niekorzystnie na zrozumiałość wypowiedzi. 
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Osobliwe zjawisko obserwowano w toku próby powtarzania ciągów 4-wyra-
zowych (krótkich, niepowiązanych ze sobą znaczeniowo słów) – z reguły ostatni 
wyraz był zachowany, a problem pojawiał się przy pierwszym i środkowym. Po-
mimo niewyartykułowania wszystkich słów Julia pominięty element ciągu sygna-
lizowała niedokładną artykulacją, będącą następstwem nieprecyzyjnych ruchów 
narządów mowy, co w efekcie przypominało mruczenie, by w ten sposób zreali-
zować (co do liczby wyrazów) zadaną strukturę.

Dodatkowo, poddając analizie przykłady powtarzania zdań, zaobserwowałam 
reduplikowanie sylaby nagłosowej w wyrazach 3-sylabowych (np. lu-lubiu̯a, i̯o-
i̯o-i̯oʒ́ine, ma-mau̯dośa – co we wcześniejszych próbach nie występowało, a jest 
również cechą charakterystyczną dla alalii motorycznej). Zjawisko to mogło być 
spowodowane tym, że dziewczynka nie była pewna ich poprawności realizacyjnej 
lub jej artykulatory nie były jeszcze gotowe do przejścia do następnych układów, 
lub też przez powtarzanie chciała zyskać czas na zastanowienie się, aktualizację 
słowa. Ponadto dziecko, świadome długości zdania, starając się jak najlepiej od-
tworzyć jego strukturę, a nie mogąc przywołać z pamięci, wyartykułować właści-
wych słów, zaznaczało ich obecność poprzez bardzo niewyraźną, zniekształconą 
realizację (całkowicie dla mnie niezrozumiałą, przypominała mruczenie). Anali-
zując zdania proste nierozwinięte, stwierdzam, że ich sens został oddany. Mając 
na względzie występujące u badanej substytucje, można było zrozumieć wypo-
wiedziane zdanie; zdania proste rozwinięte, a tym bardziej zdania złożone, okaza-
ły się bardzo trudne do reprodukcji. Próba ta ukazuje, jak ważne jest stosowanie 
w komunikacji z dzieckiem z alalią motoryczną zdań prostych – dziecku łatwiej 
jest wówczas zrozumieć interlokutora, zapamiętać to, co on mówi.

Sprawdzając, czy trudności z artykulacją głosek (substytucje) mogą być wyni-
kiem ewentualnych zaburzeń słuchu fonematycznego, przeprowadziłam badanie 
w tym zakresie z użyciem tablic I. Styczek (1982). Wykazało ono, że wykształco-
ny jest pełen inwentarz fonemów.

W całym procesie badawczym niezmiernie istotne było sprawdzenie motory-
ki narządów artykulacyjnych. Z wykorzystaniem narzędzia Z. M. Kurkowskiego 
i T. Woźniaka (Badanie sprawności motorycznej narządów mowy, UMCS, Lublin) 
sprawdzana była sprawność języka (I część), warg (II część), żuchwy (III część) 
i podniebienia miękkiego (IV część). Każde ćwiczenie było poprzedzone moim 
instruktażem, dziewczynka miała także do dyspozycji lusterko. W przypadku I i II 
części zaobserwowałam, że niektóre zadania wykonywane były przez dziecko 
kilkakrotnie, by uzyskać właściwy układ. Przeważnie ruchy były nieprecyzyjne, 
a język i wargi bywały mocno napięte. Ćwiczenia wymagające szybkich, nastę-
pujących po sobie ruchów były realizowane w wolnym tempie i niedokładnie. 
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Odnośnie do sprawności języka problemy (motoryczne) pojawiły się głównie 
w przypadku unoszenia go w kierunku nosa, pracy językiem przy dziąsłach (przy 
szeroko otwartej buzi), nie zostało także wykonane zadanie związane z cofaniem 
masy języka czy zrobieniem „miseczki”. Odnosiłam wrażenie, że badana nie po-
trafi w pełni zapanować nad jego ruchami, kontrolować jego pracy. Natomiast 
obserwując aktywność warg, stwierdziłam asymetrię. Podczas rozciągania warg 
najpierw ruch wykonywał prawy kącik ust, a później dołączał lewy. Dziecko nie 
mogło uzyskać wibracji warg. Problemy pojawiły się również przy nałożeniu gór-
nej wargi na dolną. Natomiast praca żuchwy, jak i podniebienia miękkiego była 
prawidłowa. 

Krótkie opowiadania logopedyczne, w tok których wplecione były ćwiczenia 
artykulacyjne, spotkały się z większym entuzjazmem ze strony dziecka. Polecenia 
okazały się dla niego bardziej interesujące. Jednak powieliły się zaburzenia moto-
ryczne zaobserwowane podczas wcześniejszej próby. Julia nie ma anomalii w bu-
dowie narządów mowy (między innymi wykluczona została ankyloglosja, makro-
glosja, mikroglosja, rozszczep wargi czy podniebienia), które mogłyby utrudniać 
ich pracę. Badana sama stwierdziła, że bardzo pomocne było dla niej korzystanie 
z lusterka; sytuacja ta dowodzi, że Julia ma problemy z czuciem ułożenia narzą-
dów mowy. Stwierdzona w toku badań obniżona ruchomość języka w górnych 
partiach jamy ustnej skutkuje tym, że w wymowie dziecka nie ma jeszcze gło-
sek dziąsłowych szczelinowych, zwarto-szczelinowych oraz r, a artykulacja l jest 
nieustabilizowana.

Interesujących wniosków dostarczyła próba analizy i syntezy sylabowej oraz 
głoskowej. Pomocną formą pracy okazało się dla dziecka dzielenie wyrazów 
na sylaby połączone z klaskaniem (liczba klaśnięć odpowiadała liczbie sylab). 
Dodatkowo dziewczynka miała do dyspozycji kartoniki z sylabami tworzącymi 
podpisy do obrazków. Zadaniem dziecka było wybranie odpowiedniego kartoni-
ka (spośród wielu) i umieszczenie go we właściwym polu pod rysunkiem. W ten 
sposób dziecko wzrokowo mogło sprawdzić, jaka jest struktura wyrazu, ile jest 
sylab, jakie sylaby już wyodrębniło, jakich mu brakuje, a przeczytawszy sylaby, 
które ułożyło, samo mogło zweryfikować, czy utworzony podpis jest prawidło-
wy. Podczas wykonywania ćwiczenia według powyższego schematu przeważała 
następująca reguła: najpierw, bez większych problemów, dziewczynka wyłania-
ła nagłosową bądź wygłosową sylabę, a trudności dotyczyły sylab w śródgłosie. 
Wówczas polecałam dziewczynce, aby liczyła sylaby na palcach i podpowiada-
łam, żeby „zatrzymała się” na odpowiedniej sylabie, mając na względzie tę, dla 
której brakowało kartonika. Taka strategia postępowania okazała się niezmiernie 
pomocna – trudności już się nie pojawiały, dziewczynka sama mogła wyłonić 
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każdą sylabę, ułożyć właściwy podpis (nawet w przypadku długich słów – 4- czy 
5-sylabowych). W przypadku analizy i syntezy głoskowej zastosowałam podobną 
procedurę. Dodatkowo, Julia, ułatwiając sobie to zadanie, na początku dzieliła 
wyraz na sylaby, a następnie z sylab wyłaniała głoski. Dziecko miało do dyspozy-
cji żetony z literami i tu występowała podobna zależność jak w przypadku analizy 
i syntezy sylabowej (układało na początku np. pierwszą, drugą i czwartą literę, 
a po powtórzeniu sobie słowa dodawała trzecią). Przeczytanie ułożonych liter 
(percepcja wzrokowa i słuchowa) niewątpliwie ułatwiało zadanie – wypowiedze-
nie utworzonego wyrazu pomagało też dziewczynce zweryfikować poprawność 
wykonania. Ćwiczone wyrazy wymagały powtórzeń, w przypadku długich wyra-
zów nawet ponowne ich wypowiadanie, podział na sylaby czy stosowanie innych 
wymienionych wyżej zabiegów były mało pomocne. Julia za każde poprawnie 
zrealizowane zadanie otrzymywała żeton – punkt. Taka forma ćwiczenia analizy 
i syntezy sylabowej oraz głoskowej (na drodze słuchowej i wzrokowej) była bar-
dziej atrakcyjna i pomocna niż zadania oparte wyłącznie na percepcji słuchowej, 
a każdy zdobyty punkt zachęcał do dalszej pracy. Efektywność ćwiczeń była zde-
cydowanie większa.

 

ZAKOŃCZENIE
Alalia motoryczna jest zaburzeniem mowy, w którym zaburzenia realizacyjne  

obniżają poziom zrozumiałości budowanych przez dziecko wypowiedzi – liczne 
zaburzenia na osi paradygmatycznej i syntagmatycznej sprawiają, że odbiór ko-
munikatów przez odbiorcę jest utrudniony. Dziecko staje się świadome trudno-
ści w komunikowaniu się z innymi – zauważa, że nie jest właściwie rozumiane. 
Stanowi to istotny problem wpisujący się w obraz kliniczny alalii motorycznej. 
Dziecko podejmuje wysiłek, by pokonać bariery komunikacyjne (w opisywanym 
przypadku obserwowano np. cichą artykulację słowa poprzedzającą jego głośne 
wypowiedzenie czy kilkakrotne wypowiadanie określonego słowa w celu uzy-
skania realizacji zbliżonej do normatywnej). Trudności artykulacyjne wymagają 
dokładnej oceny, choć nie mają w alalii pierwszoplanowego znaczenia (również 
w omawianym przypadku nie mogą przysłonić problemów związanych z rozwo-
jem różnych typów kompetencji i sprawności językowych, a szczególnie ważnych 
na tym etapie – leksykalnych i gramatycznych, które nie były przedmiotem uwagi 
w niniejszym artykule).

Niestety, utrudnione nabywanie kompetencji i sprawności językowych 
w przypadkach alalii może niekorzystnie oddziaływać na rozwój intelektualny 
(tak jak przed laty sygnalizowała to I. Styczek, pisząc o wtórnym upośledzeniu 
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umysłowym – zob. Styczek, 1979) – potęguje tu trudności diagnostyczne odnoś-
nie do alalii, zwłaszcza gdy rozpoznanie stawiane jest późno i brakuje wiarygod-
nych danych na temat dynamiki zaburzeń we wczesnym dzieciństwie. Niezależnie 
od tego problemu deficyty rozwojowe, nieprzezwyciężone wraz z wiekiem, spra-
wiają, że dziecko – po podjęciu nauki – nie jest w stanie sprostać wymaganiom 
szkolnym. W prezentowanym przypadku aktualnie wskazuje się w opinii psycho-
logiczno-pedagogicznej na obniżenie sprawności intelektualnej. Zważywszy na 
to, że Julia jest już w wieku szkolnym, niezmiernie istotna jest szybka, ciągła 
i wielospecjalistyczna pomoc w celu przezwyciężenia deficytów i zapobieganiu 
ich pejoratywnemu wpływowi na dalszy rozwój dziecka (naukę czytania i pisania 
oraz innych podstawowych umiejętności szkolnych). Ustalenia poczynione w ba-
daniach własnych będą tu pomocne (np. odnośnie do wykorzystania wzorców 
graficznych wyrazów do pracy nad usprawnianiem realizacji i kształtowaniem 
świadomości fonologicznej).
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Wady wymowy u osób 
dorosłych. Badania w grupie 

studentów z rotacyzmem

Monika Budkowska

STRESZCZENIE
Tematem niniejszego artykułu jest rotacyzm właściwy u młodych 
osób dorosłych – studentów uniwersytetu. W pierwszej części arty-
kułu prezentuję podstawy teoretyczne badań własnych z uwzględnie-
niem zagadnienia realizacji fonemu [r] w języku polskim i językach 
obcych, tych, których najczęściej uczą się dzieci i młodzież w Polsce, 
a także problematyki dyslalii. Celem badań empirycznych było uzy-
skanie informacji o rotacyzmie w aspekcie objawowym i przyczyno-
wym oraz o wpływie tego zaburzenia na funkcjonowanie młodych 
ludzi, komunikowanie się z otoczeniem, edukację, ze szczególnym 
uwzględnieniem nauki języków obcych. Procedura badań objęła 
pierwszoplanowo: rozmowę tematyczną, ankietę dotyczącą indywi-
dualnych problemów realizacyjnych oraz sposobu ich postrzegania 
przez osoby badane, ocenę artykulacji na podstawie próby czytania, 
ocenę fonemu [r] w izolacji, ocenę uwarunkowań wady wymowy. 
Artykuł ukazuje także, na ile badani są świadomi ujawnianych przez 
siebie trudności oraz jaka jest ich wiedza na temat wad wymowy  
i ich etiologii.   

SŁOWA KLUCZOWE
wada wymowy, rotacyzm, głoska [r] w językach obcych, wpływ 
rotacyzmu na życie codzienne

SUMMARY
The subject of this article is proper rhotacism in young adults – stu-
dents of the university. In the first part of this article I present the theo-
retical basis of own research, taking into account issues of articulation 
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of sounds [r] in Polish and foreign languages, those most often are 
learnt by children and youth in Poland, as well issue of dyslalia. The 
aim of empirical studies was to obtain information about rhotacism in 
aspect of symptomatic and causal, and about the impact of this disor-
der on functioning young people, to communicate with the environ-
ment, education, with particular emphasis on language learning. The 
test procedure took in priority: the thematic conversation, the survey 
on individual implementation problems and how they are perceived by 
the subjects, the assessment of articulation based on a trial of reading, 
the evaluation of articulation sounds [r] in isolation and the assessment 
of conditions speech defects. The article shows also how many respon-
dents are aware of the difficulties disclosed by themselves and what is 
their knowledge about speech defects and their etiology.

KEY WORDS
speech defect, rhotacism, phone [r] in foreign languages, the im-
pact of rhotacism on everyday life

PODSTAWY TEORETYCZNE
Jak wskazuje Encyklopedia języka polskiego pod redakcją Stanisława Urbań-

czyka (1992), artykulacja to zespół ruchów i pozycji zajmowanych przez narządy 
mowy w trakcie wytwarzania głoski. Poprawna artykulacja to droga do skutecz-
nej komunikacji. Kompetencja komunikacyjna jest zaś warunkiem wszelkich spo-
łecznych zachowań językowych (Grabias, 2003). Człowiek podlega procesowi 
socjalizacji, dzięki mowie poznaje rzeczywistość (Grabias, 2000). Czy nieprawid-
łowa artykulacja tylko lub aż jednej głoski może wpływać na całe życie jednostki? 
Czy ma znaczenie przy wyborze zawodu, decyduje o wykonywanej pracy, życiu 
społecznym, relacjach międzyludzkich i o tym, jak postrzega siebie osoba z wadą 
wymowy? 

W języku polskim za normatywny uznaje się tylko jeden sposób realizacji fo-
nemu [r] – jest to głoska przedniojęzykowo-dziąsłowa, półotwarta, dźwięczna, 
ustna, twarda (Wierzchowska, 1971; Karczmarczuk, 2012). Głoska [r] jest głoską 
fizjologicznie trudną – wymagana jest tu elastyczność, szybkość i precyzja ru-
chów języka (Kania, 2001). Rotacyzm to druga co do częstości występowania 
wada wymowy; dotyczy ona kilkunastu procent osób z dyslalią (13,6% – podaje 
Słodownik-Rycaj, 2008). Głoska [r] późno pojawia się w toku rozwoju mowy, 
cechuje ją przy tym największa liczba zniekształceń (Jastrzębowska i Pelc-Pękala, 
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1999). W odniesieniu do miejsca artykulacji powszechnie wyróżnia się następu-
jące rodzaje rotacyzmu (rerania) właściwego: rotacyzm języczkowy (uwularny), 
rotacyzm jednouderzeniowy, tak zwane reranie niepełne, rotacyzm boczny (la-
teralny), rotacyzm wargowy (dwuwargowy), wargowo-zębowy, międzyzębowy, 
wargowo-językowy, przyzębowy, przydziąsłowy, podniebienny, gardłowy (faryn-
gealny), krtaniowy (welarny), rotacyzm wielouderzeniowy (reranie hiperpopraw-
ne) – mogą też wystąpić inne, osobliwe postaci rotacyzmu (Jastrzębowska i Gał-
kowski, 1999; Rodak, 2002; Skorek, 2001; Sołtys-Chmielowicz, 2001, 2008b). 
Notuje się, że niektóre osoby, z różnych przyczyn, nie opanowują wymowy [r] – 
w wieku dorosłym realizują ten fonem w postaci deformacji. 

Warto podkreślić, że głoska ta w innych językach (tych, których najczęściej 
uczą się dzieci i młodzież w Polsce) realizowana jest w odmienny sposób niż 
w języku polskim:
1. Jak stwierdza Bronisława Bałutowa (1972), „brzmienie angielskiego [r] jest 

tak różne od polskiego, że najlepiej zapomnieć w ogóle, że oznaczamy je tą 
samą literą” (s. 98). Sam sposób artykulacji podobny jest bardziej do polskiego 
[ż]. By dobrze realizować fonem [r] w języku angielskim, osoby z polskimi 
nawykami artykulacyjnymi powinny przy szeroko otwartych ustach, zawinąć 
język do góry tak, by brzeg znalazł się tuż za dziąsłami. Kolejnym krokiem 
do uzyskania dźwięku jest energiczne opuszczenie brzegu języka, pamiętając 
o wymawianiu [ż]. Przy tym krótkim przybliżeniu języka do dziąsła uzyskuje 
się szelest przypominający [ż], ale o wiele krótszy. Według wskazań Bałuto-
wej, póki właściwa dla języka angielskiego wymowa [r] nie zostanie opano-
wana, dobrze jest przyzwyczaić się do tej głoski, tak odmiennej od polskiej 
realizacji [r], przez zastępowanie jej w wyrazach spółgłoską [ż]. Wargi przy 
artykulacji angielskiego [r] są lekko zaokrąglone. 

 Jak wynika z powyższego opisu, osoby z wadą wymowy ujawnianą w naszym 
języku ojczystym niekoniecznie muszą mieć trudności przy nabywaniu języka 
angielskiego (na zajęciach z tego przedmiotu w szkole, a także w pracy w cha-
rakterze lektora języka angielskiego). 

2. W języku niemieckim Norbert Morciniec i Stanisław Prędota (1973) wskazali 
na dwie realizacje fonemu wibracyjnego. Pierwszy to [r] przedniojęzykowe, 
które powstaje na skutek uderzeń koniuszka języka o tylną część górnych sie-
kaczy lub górnych dziąseł. Drugi to [r] języczkowe, zwane uwularnym, pod-
czas realizacji którego drga języczek kończący podniebienie miękkie – w czasie 
wymowy uderza on o tylną część grzbietu języka. Obie te realizacje w języ-
ku niemieckim stanowią normę wymawianiową, orzekają autorzy – w mowie 
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młodszego pokolenia dominuje jednak realizacja [r] uwularnego, przez co 
można uważać je za podstawowy wariant fonemu [r]. 

 Z perspektywy osoby uczącej się języka niemieckiego jako obcego trudność 
w realizacji tej głoski wiąże się z tym, że uruchomione muszą zostać odmienne 
niż w języku polskim obszary artykulacyjne. Książki do fonetyki języka nie-
mieckiego nie podają dokładnego sposobu na wywołanie głoski drżącej uwu-
larnej (zwanej przez to też małojęzyczkową). Jak wynika z moich rozmów ze 
studentami lingwistyki stosowanej, najlepszym sposobem uzyskania dobrego 
dźwięku jest ćwiczenie go w połączeniu ze spółgłoskami tylnojęzykowymi 
(np. grrr, krrr) oraz płukanie gardła mające na celu uaktywnienie języczka. 
Problem dydaktyczny powstaje także w wyniku odmiennej dystrybucji głoski 
w języku niemieckim. W języku polskim głoska [r] występuje we wszystkich 
pozycjach w wyrazie. W języku niemieckim spółgłoski [r] języczkowe oraz 
[r] przedniojęzykowe nie występują ani w nagłosie przed spółgłoskami, ani po 
samogłoskach długich i samogłosce centralnej [ ]. Na końcu wyrazu drgają-
ce przedniojęzykowo-dziąsłowe [r] także jest błędne: fonem ten ma charakter 
zniekształcony, w swoim brzmieniu podobny do [a]. 

3. Język francuski posiada aż trzy warianty fonemu [r]. Z punktu widzenia fono-
logii są to osobne fonemy, mają funkcję dystynktywną. Zależnie od sposobu 
wymawiania rozróżnia się (Platkow, 1977): 
a) przedniojęzykowe, podczas realizacji którego drga czubek języka. Jest to 

wariant zbliżony fonicznie do wibracyjnego, spotykany między innymi 
w językach słowiańskich;

b) języczkowe, tak zwane uwularne, realizowane poprzez drgania języczka 
podniebiennego, w tyle jamy ustnej. Ta forma realizacji stanowiła kiedyś 
jedną z cech wymowy arystokracji francuskiej, która bardzo często z powo-
du licznych manier realizowała głoskę [r] w postaci przydechowego [h]; 

c) paryskie, środkowojęzykowe, które jest głoską typu szczelinowego i po-
wstaje poprzez zbliżenie tylnej części grzbietu języka do podniebienia, przy 
czym czubek języka spoczywa przy nasadzie dolnych zębów. Powietrze 
wytwarza wtedy odgłos lekkiego, dźwięcznego tarcia. Przy realizacji tej 
głoski nie występuje wibracja.

 Choć ucha Francuzów nie razi polskie [r] przedniojęzykowo-dziąsłowe, to za 
standardowy uważa się wariant środkowojęzykowy tego fonemu. W realizacji 
fonicznej taka głoska traci dźwięczność na końcu wyrazu i w sąsiedztwie spół-
głosek bezdźwięcznych. 
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4. W języku hiszpańskim spółgłoskę [r] wymawia się, uderzając końcem języka 
o dziąsła (Nowikow, 2012) – w trakcie, gdy język przywiera do dziąseł, czyli 
tak zwanego zwarcia i otwarcia, kiedy język odrywa się od nich, wydychanie 
powietrza powoduje wibracje przedniej części języka. Hiszpańskie [r], w po-
równaniu z polskim sposobem wymawiania tej głoski, realizuje się bardziej 
energicznie, a sama artykulacja jest bardziej wyrazista. W wygłosie sylabicz-
nym lub wyrazowym często ma charakter bardziej szczelinowy. To, co w ję-
zyku polskim uważane jest za formę hiperpoprawną, w języku hiszpańskim 
stanowi wariant wymawianiowy. Spółgłoska ta w języku hiszpańskim w od-
różnieniu od [r] w języku polskim jest formą wielouderzeniową. Jej artykulacja 
polega na zwiększonym napięciu przodu języka. Dzięki temu narząd ten może 
być wprawiony w mocne drgania przez wydychane powietrze. Na skutek tego 
[r] hiszpańskie ma takie brzmienie, jakby stanowiło potrójną realizację głoski 
[r] w języku polskim. 

 W praktyce wymawianiowej zdarza się, że na przykład końcowa spółgłoska 
może być realizowana odmiennie w zależności od sytuacji i osoby mówiącej – 
znaczenie wyrazu nie ulega żadnym zmianom, bez względu na to, czy pojawi 
się w nim głoska drżąca, wielouderzeniowa, czy szczelinowa (nie uznaje się 
też tego za odstępstwo od normy wymawianiowej). 

Odmienne – w stosunku do języka polskiego – realizacje fonemu [r] w innych 
językach pozostają interesującym zagadnieniem w kontekście nauki języków ob-
cych w przypadku osób z wadą wymowy.

PROBLEMATYKA BADAŃ. METODYKA
Tematem niniejszego artykułu, jak wspomniano, jest rotacyzm właściwy 

u młodych osób dorosłych – studentów uniwersytetu. 
O zawężonych możliwościach komunikacyjnych osób z rotacyzmem pisała już 

Anna Sołtys-Chmielowicz (2001). Zdaniem tej autorki wadliwe [r] ogranicza czę-
sto wybór zawodu – trudno wyobrazić sobie logopedę niepoprawnie realizującego 
tę głoskę, nauczyciela przedszkolnego, aktora, spikera, prawnika czy nawet pilota 
samolotowego. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Małgorzatę Skoli-
mowską-Gradek (2013), część osób z zaburzeniami mowy często nie jest w sta-
nie sprostać społecznym wymaganiom, które stawia przed nimi życie. W efekcie 
nierzadko rezygnują ze swoich ambicji czy planów zawodowych ze względu na 
problemy artykulacyjne. Trudności osób z rotacyzmem właściwym funkcjonują-
cych w moim otoczeniu, ich liczne dygresje i pytania dotyczące etiologii tej wady 
wymowy, jej rodzajów, metod wywoływania głoski [r] oraz ich skuteczności 



60 Biuletyn Logopedyczny Nr 1–2 (28–29) 2014/2015

skłoniły mnie do wielopłaszczyznowego ujęcia tego tematu. Celem badań było 
uzyskanie informacji o rotacyzmie w aspekcie objawowym i przyczynowym oraz 
o wpływie tego zaburzenia na funkcjonowanie młodych ludzi, komunikowanie się 
z otoczeniem, edukację, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków obcych. 

Procedura badań własnych uwzględniała:

1. Zgromadzenie danych ogólnych (tu: imię i nazwisko, wiek, płeć, miejsce za-
mieszkania, kierunek studiów, praca).

2. Swobodną rozmowę o tematyce neutralnej, niezwiązanej bezpośrednio z zabu-
rzeniami mowy (np. studia, praca, miejsce zamieszkania).

3. Ankietę, która obejmowała 15 następujących pytań:

• Czy Twój zawód/przyszły zawód jest związany z pracą głosem? 
• Czy Ty sam/a zwróciłaś/eś uwagę na swoją odmienną wymowę? Kiedy? 

Kto zwraca na to uwagę? W jakich sytuacjach?
• Czy w Twoim otoczeniu ktoś jeszcze odmiennie wymawia głoskę [r]?
• Czy kiedykolwiek z tego powodu śmiano się z Ciebie? Żartowano? 

Przedrzeźniano?
• Czy uważasz, że Twój sposób wymawiania głoski [r] stanowi jakiś prob-

lem? Możesz być przez to źle zrozumiany?
• Czy unikasz połączeń wyrazowych/wyrazów z głoską [r]? Zastępujesz/omi-

jasz trudne wyrazy?
• Czy ten temat budzi w Tobie negatywne emocje? Czy łatwo Ci było odpo-

wiadać na zadawane przeze mnie wcześniej pytania?
• Czy uczęszczałaś/eś kiedykolwiek na terapię logopedyczną? Jeżeli tak, 

krótko opisz jej przebieg (jeżeli nie, powiedz dlaczego).
• Czy sam/a starałaś/eś się jakoś zaradzić trudnościom? Ćwiczyłaś/eś? Szu-

kałaś/eś informacji na ten temat (np. w internecie)?
• Jakie znasz języki obce? Czy spotkałaś/eś się z jakimiś trudnościami w ich 

nauce? Jak wymawiana jest w nich głoska [r]?
• Czy obecnie chciałabyś/chciałbyś uczęszczać na terapię w celu pracy nad 

głoską [r]?
• Czy znasz inne osoby, może też osoby publiczne, które wymawiają tę głos-

kę w odmienny sposób?
• Czy potrafisz objaśnić, co to jest wada wymowy, podać przykłady?
• Czy trudności z artykulacją [r] można uznać za wadę wymowy?
• Jak sądzisz, jakie mogą być przyczyny trudności w wymawianiu głoski [r]?
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4. Ocenę artykulacji na podstawie próby czytania. 
 Realizacje fonemu [r] badane były w wyrazach w sąsiedztwie fonemów sa-

mogłoskowych (w nagłosie, śródgłosie i w pozycji wygłosowej, np. radio – 
murarz – otwór), także w grupach spółgłoskowych, z uwzględnieniem miejsca 
artykulacji innych spółgłosek: dwuwargowych (np. prąd), wargowo-zębowych 
(np. Wrocław), przedniojęzykowo-zębowych (np. artysta), przedniojęzykowo-
-dziąsłowych (np. urlop), środkowojęzykowych (np. źródło), tylnojęzykowych 
(np. królik). Materiał językowy obejmował również wyrazy, w których fonem 
[r] występował kilkakrotnie (np. rabarbar), także z jej podwojeniem (np. ter-
roryzm), wyrazy zawierające tak zwane głoski konkurencyjne (np. kaloryfe-
ry), połączenia wyrazowe (typu: litr rtęci, ból ręki) i logatomy (typu: aroruru, 
relemy). Na koniec posłużono się tak zwanymi łamańcami językowymi (tu: 
Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego, Czarna krowa 
w kropki bordo…).

5. Ocenę realizacji fonemu [r] w izolacji.

GRUPA BADAWCZA
Grupę badawczą stanowiło 6 osób dorosłych (3 kobiety i 3 mężczyzn), w wie-

ku od 21 do 23 lat, z rotacyzmem właściwym.

1. Julia – 21 lat, studentka informatyki. 
 U Julii podczas artykulacji głoski język przyjmuje ułożenie centralne, brak 

jest wibracji i pionizacji, w odsłuchu dźwięk zbliżony jest do samogłoski [y]. 
Prawdopodobną przyczyną odmiennej artykulacji jest mało sprawny język (jak 
wiadomo, jest to najczęstsza przyczyna deformowania głoski [r] – zob. Cza-
plewska, 2012). 

2. Łukasz – 21 lat, student informatyki, pracownik radia na stanowisku reportera. 
 Badany realizuje fonem [r] za pomocą jednego uderzenia apeksu o wałek dzią-

słowy (tzw. rotacyzm jednouderzeniowy). Prawdopodobną przyczyną jest nie-
prawidłowe wywołanie głoski podczas terapii logopedycznej i utrwalony nie-
właściwy nawyk. Podczas badania sprawności motorycznych trudność sprawia 
mu skierowanie czubka języka w kierunku nosa.

3. Roman – 23 lat, student stosunków międzynarodowych, pracownik radia (pra-
ce techniczne).

 U badanego występuje rotacyzm podniebienny. Czasami jest to dźwięk bez-
wibracyjny, ale jeśli wibracja powstaje, to zachodzi w okolicach podniebienia 
miękkiego. Nie jest możliwe przedłużenie uzyskanego dźwięku. Przyczyną 
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jest mała sprawność czubka języka, wobec czego wibracja przenosi się na jego 
tylną część. 

4. Kamila – 21 lat, studentka farmacji. 
 Występuje u niej rotacyzm o centralnym ułożeniu języka, bezpionizacyjny 

i bezwibracyjny. Brzmienie głoski i układ języka przypominają samogłoskę 
[y]. W dzieciństwie stwierdzono u badanej ankyloglosję (przeszła dwukrotny 
zabieg przecięcia wędzidełka językowego, bo było to prawdopodobną przyczy-
ną braku pionizacji języka). Z powodu niesystematycznych ćwiczeń i przed-
wczesnego zaniechania ich nie wypracowano pionizacji języka. U badanej 
przetrwał też nawyk infantylnego połykania. Jak się podkreśla, w przypadku 
chirurgicznego leczenia ankyloglosji ważne są codzienne ćwiczenia pionizacji 
języka, od nowa układa się on w pozycji spoczynkowej, w czynnościach nie-
artykulacyjnych, takich jak na przykład żucie, gryzienie czy połykanie (Osta-
piuk, 2008).

5. Robert – 21 lat, student amerykanistyki.
 Jak twierdzi, od dzieciństwa ma świadomość, że deformuje fonem [r]. Rota-

cyzm Roberta ma postać jednouderzeniową. Prawdopodobną przyczyną od-
miennej realizacji może być brak poprawnego wzorca w początkowych latach 
życia.

6. Anna – 21 lat, studentka psychologii. 
 U tej badanej obserwuje się brak pionizacji języka oraz brak wibracji. Język 

znajduje się w pozycji centralnej, a próba przedłużenia dźwięku daje samo-
głoskę [y]. Przyczyn można upatrywać w zbyt niskiej sprawności narządów 
artykulacyjnych. 

REZULTATY BADANIA ANKIETOWEGO
W wyniku badania ankietowego poczyniono następujące ustalenia:

1. Większość z badanych osób nie przewiduje pracy głosem. Zawód informa-
tyka czy tłumacza, jak twierdzą ankietowani, wymaga wykorzystania głosu 
jedynie jako narzędzia do komunikacji z innymi osobami. Inaczej jest jednak 
w przypadku dwóch badanych: studentka farmacji nie wyklucza w przyszłości 
wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego czy pracy w aptece, stu-
dentka psychologii zdaje sobie sprawę ze stałego wykorzystania głosu w pracy, 
w kontakcie z innymi osobami.
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2. Ankietowani nie pamiętają momentu uświadomienia sobie swojej odmiennej 
wymowy. „Nie pamiętam, od kiedy dokładnie, ale od dzieciństwa mam świa-
domość, że odmiennie wymawiam [r]” – odpowiada Robert. Podobnie opisują 
to pozostali badani. Jeśli mają jednak wskazać osobę, która zwróciła uwagę na 
deformację [r], to byli to bliscy, rodzice, a u Łukasza wadę wymowy w wieku 
dorosłym dostrzegła koleżanka z pracy, zajmująca się tą tematyką. 

3. Jak podaje pięcioro badanych, nikt w ich najbliższym otoczeniu nie deformuje 
głoski [r]. Zaznaczyć tu jednak należy, iż – jak sami przyznają – raczej nie 
słyszą wad wymowy u innych (czy nawet u siebie, jak w przypadku Kamili 
i Romana). Jedna osoba (Robert) wskazała na deformację głoski u swojego 
rodzica.

4. Relacje, dotyczące przykrych wspomnień z okresu dzieciństwa badanych, są 
rozmaite. Grupa badanych mężczyzn nie przypomina sobie sytuacji, w których 
by śmiano się lub żartowano z ich odmiennej wymowy. Kobiety relacjonują 
ten fakt zupełnie inaczej: „najgorszy okres czasu to było gimnazjum: wszyscy 
mi to wypominali, śmiali się ze mnie” – mówi Julia. Być może należy to wią-
zać z odmiennością psychiki kobiet i mężczyzn.

5. Osoby z rotacyzmem jednouderzeniowym i podniebiennym (w którym pojawia 
się wibracja) orzekają o dużej wyrazistości swojej wymowy. „Nigdy nie spot-
kałem się, że byłem źle zrozumiany. Kiedy się skupiam, to ta wada jest dużo, 
dużo mniejsza” (Roman). Inaczej jest jednak w przypadku tych osób, u których 
można stwierdzić zupełny brak pionizacji języka przy realizacji fonemu [r]: 
„Zdarza się, że jestem źle zrozumiana przy podawaniu czegoś w urzędach lub 
przez telefon. Jest to kwestia: «czy może pani powtórzyć, czy dobrze zrozu-
miałam»” (Julia); „Bywam nierozumiana. Szczególnie jak rozmawiam z ja-
kimś obcokrajowcem i on chce powtórzyć po mnie coś po polsku, to zazwyczaj 
inaczej powtarza [r]” (Kamila).

6. Badani studenci nie stosują na ogół strategii unikania. „Raczej nie unikam słów 
z [r]. Jedyne może, co ograniczam, to mocne przekleństwa” (Łukasz); „[...] 
trudno omijać wyrazy z [r], jest ona dość popularna” (Roman); „[...] jeśli mu-
szę powiedzieć «ferrari», to raczej się staram nie, bo ono wzbudza zawsze 
wiele emocji, ale nie mam z tym problemu, używam tej nazwy. Jak stoi ferrari 
to nie mówię, że tam stoi samochód, który ma konia w logo” (Kamila). Dla 
Julii zamiana wyrazów była, jak sama twierdzi, etapem przejściowym w gim-
nazjum: „Znalazłam sposób. Czytałam mnóstwo książek i szukałam zamienni-
ków słów, żeby nie musieć wymawiać tego, czego nie umiałam”.
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7. Badani twierdzą, że czują się komfortowo podczas prowadzonych badań. Nie 
okazują także skrępowania w sposób niewerbalny. Od razu zgodzili się na 
udział w badaniu, odpowiadają chętnie. Jak stwierdza Kamila: „sam temat jest 
w porządku. Uważam nawet, że to jest nawet charakterystyczne dla mnie i że 
łatwiej mnie zapamiętać przez to”.

8. Każda z osób uczęszczała w dzieciństwie na terapię logopedyczną. Badani 
zgodnie twierdzą, że terapia nie przyniosła efektów z powodu ich własnych 
zaniedbań i niesystematycznych ćwiczeń. Jedna z osób przerwała terapię także 
ze względu na złą atmosferę panującą podczas zajęć – w związku z ich grupo-
wym charakterem porównywała się do innych, co zdecydowanie zmniejszało 
motywację. 

9. Po przerwaniu terapii u badanych nadchodził etap próby pogodzenia się ze 
swoją wadą wymowy. Nie zdarzało się im samodzielnie szukać sposobów pra-
cy nad głoską [r] (także podpowiedzi w internecie, na forach tematycznych).

10. Wiedza badanych dotycząca wymowy głoski [r] w językach obcych jest niska. 
W trakcie rozmowy badani ocenili swoje możliwości w zakresie nauki języ-
ków obcych w rozmaity sposób: 

 „Niemiecki to strasznie ciężki, twardy język, gdzie właśnie wymaga się mojej 
poprawnej wymowy [...]. W angielskim [r] jest nakreślane, ale nie jest zazna-
czane, że jest. Bardziej przypomina mieszankę [l] czy [ł]” (Julia). 

 „Jak na przykład uczyłem się angielskiego, to panie mówiły, że nie mam naj-
mniejszego problemu z wymawianiem [r], jednak jak miałbym powiedzieć 
o niemieckim, to to [r] jest tam dosyć mocne i mam problemy z wymawianiem 
go” (Łukasz).

 „Przy języku angielskim nigdy nikt mi nie zwracał uwagi na moje [r], myślę, 
że jest zupełnie inne” (Roman).

 „Jak mówię po angielsku, to [r] się zupełnie inaczej prezentuje, prościej mi 
jest wymówić niż w polskim. Przy innych językach jest gorzej, ale gdy nie ma 
nagromadzenia, jakoś sobie radzę” (Julia).

 „Angielski znam bardzo dobrze. Głoska [r] wygląda tam inaczej. Nie miałem 
trudności w nabywaniu języków obcych. Jedynie «world» jest dla mnie nie do 
wymówienia. Za każdym razem, kiedy wymawiam słowo «world», pluję sobie 
w brodę, że muszę je wymówić. Staram się unikać, to jest najgorszy zlepek, 
poza tym używam wszystkich” (Robert).

 „Było mi ciężko, gdy uczyłam się francuskiego, nie umiałam tego w gardle 
i próbowałam zastępować polskim, to wychodziło jeszcze gorzej” (Ania).
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Większość z badanych osób (prócz studenta amerykanistyki) przy nauce ję-
zyka obcego nie sięgała do książek z zakresu fonetyki, które objaśniają wymo-
wę głoski [r]. Ponieważ, jak wskazano na wstępie, w językach obcych występują 
odmienności dotyczące realizacji tego fonemu w stosunku do języka polskiego 
(podobieństwo artykulacyjne może być nieznaczne), osobom z rotacyzmem właś-
ciwym może dodawać to pewności siebie przy posługiwaniu się innymi językami.

11. Połowa badanych deklaruje chęć uczestnictwa w terapii logopedycznej. „Za-
jęcia z emisji głosu były trochę stresujące. Nie chciałabym już przy całej gru-
pie wystawiać języka i pokazywać, jak nie mówić [r]. Chciałabym też wresz-
cie do konia powiedzieć «prrr», on w ogóle mnie nie słucha, bo nie rozumie! 
(śmiech)” (Ania).

12. Niewiele osób potrafi podać znane im osoby, w tym publiczne, deformujące 
głoskę [r]. Wśród wymienionych pojawiają się jednak Donald Tusk, Hanna 
Gronkiewicz-Waltz oraz Renata Beger.

13. Charakter definicji wady wymowy formułowanych przez badane osoby naj-
lepiej oddają wypowiedzi typu: „Konkretnej definicji chyba nie ma, może jest 
to odstęp od ogólnie przyjętych norm, niektórzy nie wymawiają [sz], [cz].  
[...] To nie chodzi o bycie zrozumiałym, to chodzi o odbieganie od normy. 
To jest wada wymowy” (Łukasz); „Wymawianie czegoś w sposób inny niż 
wszyscy” (Ania); „To taki stan w którym osoba komunikująca się werbalnie 
nie jest w stanie w miarę klarowny sposób przekazać swoich myśli. Dopóki 
jestem zrozumiały to nie jest wada wymowy” (Roman); „Jako wadę wymowy 
można uznać niewłaściwe wyrażanie się, na przykład seplenienie, zniekształ-
cenie głoski [r]” (Kamila); „Wada wymowy jest to zaburzenie pracy aparatu 
gębowego. Nie składa się w taki sposób, aby dźwięk był wypowiadany tak, jak 
reszta społeczeństwa mówi” (Robert).

14. Większość badanych jednoznacznie uznaje, iż rotacyzm jest wadą wymowy: 
„[...] tak sobie myślę, że największą wadą wymowy jest mój przykład” (Julia). 
Roman prezentuje jednak w tej kwestii odmienne stanowisko: „Nie można po-
wiedzieć, że mam wadę wymowy. Trudności z [r] nie zawsze są wadą wymo-
wy. To zależy, czy to, jak mówię, absorbuje słuchacza”.

15. Badani studenci wskazali na następujące przyczyny wad wymowy: „Przyczy-
ny wady wymowy mogą wiązać się z traumatycznymi przeżyciami w dzieciń-
stwie. Ciężko mi powiedzieć. Być może jakaś też inna budowa anatomiczna 
gardła, podniebienia” (Łukasz); „Brak kontroli nad językiem, strunami głoso-
wymi” (Roman); „To mogą być wady zgryzu, niechlujstwo, brak skupienia nad 
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wypowiedzią” (Robert); „To ma związek z okresem, jak dziecko się rozwijało 
i nie ćwiczyło słów z tą głoską, przez to mu się język nie wyrabia” (Julia); 
„Język po prostu nie jest sprawny” (Ania); „To jest trochę anatomiczne uwa-
runkowanie na pewno. W sumie nie wiem, dlaczego tak się dzieje” (Kamila). 

OCENA WYMOWY NA PODSTAWIE PRÓBY  
CZYTANIA 

W przypadkach rotacyzmu charakteryzującego się u badanych centralną po-
zycją języka większość przykładów w próbie czytania nie sprawiała problemów. 
W wypowiedziach Julii, Kamili i Anny, głoskę [r] zastępuje inna głoska, słucho-
wo odbierana podobnie do samogłoski [y]. Odczytywane wyrazy są jednak na 
ogół dość dobrze zrozumiałe. Najwięcej problemów przysporzyły badanym wy-
razy zawierające tak zwane głoski konkurencyjne (np. kontroler) czy podobnego 
typu połączenia wyrazowe (np. centymetr laserowy). Dochodziło także do reduk-
cji [r] w wygłosie. U Kamili zaobserwowano też stałą tendencję do redukowania 
[r] w przypadku podwojeń – jak tłumaczy studentka wynika to ze świadomo-
ści wady i z troski o słuchacza (nie chce eksponować deformacji). Zniekształca 
to jednak nieco realizację wyrazów – w mojej ocenie niektóre słowa nie byłyby 
możliwe do zdekodowania poza kontekstem. W rotacyzmie jednouderzeniowym 
wypowiedź jest już wysoce zrozumiała. Dwóch badanych z tego typu wadą nie 
wykazuje problemów z realizacją głoski w różnych pozycjach w wyrazie – każdy 
cechuje się jednak pewną „strategią artykulacyjną”. U Łukasza pomoc stanowią 
pauzy między trudnymi połączeniami wyrazowymi, a także między odczytywa-
nymi po kolei wyrazami. Sposobem Romana na realizację wyrazów „trudnych” 
jest, jak sam przyznał w wywiadzie, skupienie się na wymowie. Istotnie, zauważa 
się dużą różnicę pomiędzy realizacją ciągu fonicznego w przypadku spontanicz-
nych wypowiedzi a realizacją fonemu podczas czytania (największy problem sta-
nowią wyrazy z podwojonym wibrantem, takie jak „terroryzm”, „narracja” czy 
„aberracja”, niemniej jednak w tym przypadku nie zaburza to w znaczący sposób 
ich zrozumiałości). Najtrudniejszym wyrazem dla badanych okazał się logatom 
„aroruru” (5 osób nie mogło go zrealizować lub miało z tym ogromne problemy). 
Ostatnim elementem badania na materiale językowym było sprawdzenie spraw-
ności artykulacyjnych z wykorzystaniem tak zwanych „łamańców językowych”. 
Nagromadzenie głoski [r] w otoczeniu głosek konkurencyjnych powodowało 
u badanych liczne asymilacje i metatezy (zdarzał się zatem król „Kalor” czy „ko-
rare” w „kolarowym” odcieniu) – podobne zjawiska spotyka się jednak nawet 
u osób niemających problemu z realizacją fonemu [r].
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Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że deformacje głos-
ki [r] nie muszą znacząco wpływać na odbiór znanych słów. Większy problem 
stanowić mogą jednak nazwy własne czy słowa wcześniej słuchaczowi nieznane 
(co sygnalizuje utrudniony odbiór słuchowy logatomów). 

PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, że:

1. Rozpoznane problemy artykulacyjne są głównie skutkiem zaniedbań w okresie 
dzieciństwa. 

2. Samo postrzeganie własnej wady wymowy nie zależy od stopnia zrozumia-
łości wypowiedzi – istotne znaczenie mają tu przeżycia z okresu dzieciństwa 
czy dorastania. W badaniach własnych ustalono, że kobiety znacznie dłużej 
i dokładniej pamiętają o nieprzyjemnych sytuacjach zaistniałych w kontak-
tach z rówieśnikami (lub też: były bardziej skłonne ujawnić swe problemy 
badającemu). 

3. U osób z rotacyzmem właściwym bardzo mała jest świadomość dotycząca 
etiologii wady: niesprawność języka często rozumiana jest jako dziedziczna, 
związana z budową narządów mowy. W związku z tym motywacja do ćwiczeń 
jest niska. Zwiększenie świadomości w tym zakresie skutkowałoby zapewne 
lepszym zrozumieniem trudności artykulacyjnych u osób z najbliższego oto-
czenia (np. własnych dzieci).

4. Niska jest także świadomość badanych dotycząca języków obcych. Rotacyzm 
właściwy w języku polskim może mieć niewielkie odzwierciedlenie w realiza-
cji fonemu [r] w języku obcym. Trudności z tworzeniem prawidłowych głosek 
drżących w języku polskim nie muszą być przeszkodą w opanowaniu właści-
wej wymowy w wybranym języku obcym (i ukończeniu filologii obcej). Z całą 
pewnością są jednak przeszkodą w przyswojeniu głosek drżących w języku 
hiszpańskim.

5. Analiza materiału badawczego zasadniczo wskazuje w większości na brak 
problemów ze zrozumieniem wypowiedzi osób z rotacyzmem właściwym 
(najniższą zrozumiałość stwierdzono w przypadkach rotacyzmu o centralnym 
ułożeniu języka).

6. Żaden z badanych nie przejawiał dyskomfortu podczas rozmowy o wadzie wy-
mowy. Jak twierdzą sami badani, deformacje głoski [r] nie są dużym odstęp-
stwem od normy ani istotną barierą komunikacyjną. Niewyjaśnione pozostaje, 
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jakie jest rzeczywiste postrzeganie rotacyzmu przez badanych: czy ich postawa 
wynika z faktycznego braku problemów komunikacyjnych, czy jest wypraco-
wana w odpowiedzi na zaistniałe trudności.
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Anatomiczno-funkcjonalne 
zróżnicowanie móżdżku

a paradygmaty zaburzeń 
móżdżkowych

Urszula Ciszewska-Psujek

STRESZCZENIE
Najnowsze badania nad funkcjonalną charakterystyką struktur móz-
gowych dowodzą, że móżdżek nie tylko odpowiada za koordyna-
cję ruchową, równowagę, napięcie mięśni, sprawności motoryczne 
o charakterze zautomatyzowanym, płynność i precyzję ruchów do-
wolnych, ale jest również zaangażowany w regulację procesów poz- 
nawczych i emocjonalnych. Funkcjonalne powiązania móżdżku 
z wieloma strukturami układu nerwowego, między innymi z korą 
mózgową, pniem mózgu, strukturami podkorowymi, sprawiają, iż re-
guluje on funkcje wykonawcze, procesy pamięciowe i czynności ję-
zykowe. Uszkodzenie móżdżku skutkuje więc nie tylko zaburzeniami 
czynności czuciowo-ruchowych, lecz również zakłóceniami w prze-
rzutności uwagi, zdolności do planowania i myślenia. Dysfunkcje te 
wpływają z kolei na sposób pojmowania rzeczywistości przez człowie-
ka oraz możliwość reprezentowania jej w zachowaniach językowych. 

SŁOWA KLUCZOWE
móżdżkowy zespół emocjonalno-poznawczy, zaburzenia móżdż-
kowe, zespoły móżdżkowe

SUMMARY
The newest research of the brain’s functional characteristics prove 
that the cerebellum is not only responsible for maintenance of bal-
ance and posture, coordinating movement, muscle tension, automated 
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motor skills, fluidity and precision of voluntary movement, but also 
involved in regulation of cognitive and emotional processes. The 
functional connections between the cerebellum and many of the struc-
tures of the nervous system such as the cortex, the brainstem, and the 
subcortical structures cause the cerebellum to regulate the executive 
functions, memory processes and language activities. The damage to 
the cerebellum results in sensory-motor impairment and also interfer-
ence in alternating attention and the ability to plan and think. These 
dysfunctions in turn affect the way of understanding human reality 
and the opportunity to represent it in the language behavior.  

KEY WORDS
cerebellar cognitive affective syndrome, cerebellar disorders, cere- 
bellar syndromes

BUDOWA I FUNKCJE MÓŻDŻKU
Móżdżek jest usytuowany u człowieka w dole tylnym czaszki, ku tyłowi od 

pnia mózgu (mostu i rdzenia przedłużonego), oddzielony przez czwartą ko-
morę mózgu. Ma kształt elipsoidalnej spłaszczonej bryły, w górnej powierzchni 
jest płaski, w dolnej – bardziej uwypuklony. Jego parzyste części nazywane są 
półkulami móżdżku, a znajdująca się pośrodku nieparzysta część – robakiem 
móżdżku. Od móżdżku odchodzą konary móżdżku: górny, środkowy i dolny, 
dzięki którym jest połączony z sąsiadującymi strukturami: 

a) korą mózgu, śródmózgowiem za pomocą włókien aferentnych (dośrod-
kowych) i eferentnych (odśrodkowych), wychodzących z konaru górnego 
móżdżku; 

b) jądrami mostu za pomocą włókien aferentnych, wychodzących z konaru 
środkowego móżdżku; 

c) rdzeniem kręgowym (poprzez rdzeń przedłużony) za pomocą włókien 
aferentnych i eferentnych, wychodzących z konaru dolnego móżdżku. 

Półkule i robak móżdżku zbudowane są z istoty szarej i istoty białej. Istota sza-
ra tworzy silnie pofałdowaną powierzchnię móżdżku zwaną korą móżdżku, którą 
z kolei przecinają szczeliny i zakręty móżdżku. Głębsze szczeliny dzielą móżdżek 
na płaciki półkul i płaciki robaka móżdżku (Bochenek i Reicher, 1981). 

Zarówno półkule, jak i robak móżdżku zbudowane są z istoty szarej i istoty 
białej. Istota szara tworzy silnie pofałdowaną powierzchnię móżdżku zwaną korą 
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móżdżku, którą z kolei przecinają szczeliny i zakręty móżdżku. Głębsze szcze-
liny dzielą móżdżek na płaciki półkul i płaciki robaka móżdżku. Anatomicznie 
móżdżek można podzielić na płaty: przedni, tylny, środkowy i kłaczkowo-gór-
ny. Płat przedni, środkowy i tylny tworzą tak zwany trzon móżdżku. Ze względu 
na rozwój móżdżku oraz pełnione przez niego funkcje (podział filogenetyczno-
-czynnościowy) omawianą część mózgowia można podzielić na: móżdżek sta-
ry (przedsionkowy), móżdżek dawny (rdzeniowy) i móżdżek nowy. W korze 
móżdżku wyróżnić można trzy warstwy: zewnętrzną – drobinową, środkową – 
zwojową i wewnętrzną – ziarnistą. Wewnątrz móżdżku znajdują się parzyste ją-
dra móżdżku: jądro zębate, jądro czopowate, jądro kulkowate, jądro wierz-
chu (Bochenek i Reicher, 1981). 

Móżdżkowi przypisuje się zdolność regulowania funkcji motorycznych, ta-
kich jak: koordynacja wzrokowo-ruchowa i ruchowa, równowaga, napięcie mięś-
ni, płynność i precyzja ruchów dowolnych, uczenie się zachowań motorycznych. 
Otrzymuje on informacje z narządów ruchu: mięśni, stawów, wiązadeł, ponadto ze 
skóry, narządów wzroku, słuchu, równowagi, z okolicy ruchowej kory mózgu oraz 
z ośrodków ruchowych rdzenia kręgowego, analizuje docierające do niego infor-
macje o stanie narządów ruchu, aktualnie wykonywanym ruchu, stanie pobudzenia 
ośrodków ruchowych i zakłóceniach równowagi ciała i moduluje je tak, aby były 
płynne i dokładne (Bochenek i Reicher, 1981; por. Kozubski i Liberski, 2006). 

Jednak ostatnie badania (za: Starowicz-Filip, Milczarek, Kwiatkowski, Bęt-
kowska-Korpała i Piątek, 2013) dostarczyły obserwacji wskazujących, że móż-
dżek ma liczne połączenia ze strukturami mózgu niezwiązanymi z regulacją funk-
cji motorycznych, między innymi z korą ciemieniową i przedczołową, a zatem 
bierze udział w regulacji sprawności poznawczej człowieka. Badacze zwrócili 
uwagę na rolę najmłodszych filogenetycznie części móżdżku w kontroli funkcji 
poznawczych, opierając swoje przypuszczenia na odkryciu równoległego wzrostu 
tych jego części i części czołowej kory w czasie rozwoju filogenetycznego i on-
togenetycznego człowieka. Inni naukowcy (za: Bartczak, Marcinowicz i Kocha-
nowski, 2011) wskazali na związek prawej półkuli móżdżku z lewym obszarem 
czołowym, a ich zdaniem, skrzyżowana diaschiza móżdżkowo-mózgowa, czyli 
nagła utrata funkcji części mózgu połączonej z inną pierwotnie uszkodzoną częś-
cią mózgu, hamuje czynności obszarów odpowiadających za funkcje poznawcze 
i mowy. Uszkodzenie móżdżkowo-korowej pętli może powodować zaburzenia po-
dobne do defektów korowych obszarów mózgu w obrębie tej pętli. Rolą móżdżku 
jest modulowanie procesów poznawczych za pośrednictwem pętli korowo-mosto-
wo-móżdżkowej i pętli móżdżkowo-wzgórzowo-korowej.
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OBJAWY KLINICZNE USZKODZENIA MÓŻDŻKU 
Roman Michałowicz i Jadwiga Ślęzak (1985) w rozprawie Choroby układu 

nerwowego dzieci i młodzieży zaburzenia pochodzenia móżdżkowego określają 
jako niezborność, bezład lub ataksję, które stwierdzić można po wykonaniu bada-
nia neurologicznego, tak zwanych prób móżdżkowych. Neurolodzy twierdzą, iż 
w wyniku uszkodzenia półkul móżdżku zasięg ruchów jest zaburzony pod wzglę-
dem odległości – jest zbyt mały lub zbyt duży, co uwidacznia się w próbie „pa-
lec – nos”, kiedy chory przy zamkniętych oczach nie może trafić palcem w nos. 
Ponadto u osób z uszkodzeniami półkul móżdżku obserwuje się dysharmonijną 
współpracę różnych części ciała podczas wykonywania ruchów złożonych lub 
nasilające się drżenie kończyn w trakcie zamierzonych celowych i precyzyjnych 
ruchów, a także zaburzenia koordynacji utrudniające wykonywanie naprzemien-
nych ruchów kończyn górnych czy też obniżone napięcie mięśniowe. 

Do symptomów tego zespołu zaliczają również oczopląs, który wyraża się ryt-
micznymi ruchami gałek ocznych, nasilającymi się podczas spoglądania w stronę 
uszkodzonej półkuli, oraz spowolnienie, zamazanie, a niekiedy „wybuchowość” 
mowy. Spośród objawów uszkodzenia robaka móżdżku badacze wyodrębniają 
trudności w utrzymaniu równowagi ciała w czasie stania i chodzenia, co moż-
na sprawdzić w próbie Romberga, kiedy osoba próbująca stać na baczność z za-
mkniętymi oczami, chwieje się, opada ku tyłowi. Uszkodzenia zarówno obu pół-
kul, jak i robaka móżdżku objawiają się brakiem utrzymania równowagi ciała 
w pozycji stojącej i siedzącej (Michałowicz i Ślęzak, 1985).

SYMPTOMATYKA I ETIOLOGIA ZESPOŁÓW 
MÓŻDŻKOWYCH

Zaburzenia móżdżkowe współistnieją w bardzo różnych etiologicznie zespo-
łach neurologicznych. Określenie „zespół móżdżkowy” wprowadził Gordon Mor-
gan Holmes, ale znacznie wcześniej wyodrębniał te objawy Józef Babiński (za: 
Sobczyk i wsp., 2005). Ataksja móżdżkowa może być wynikiem różnych uszko-
dzeń móżdżku oraz jego połączeń. Móżdżek to miejsce patologii wielu chorób 
ośrodkowego układu nerwowego (OUN), stąd ataksja może być jednym objawem 
choroby lub jednym z wielu objawów klinicznych. Zwyrodnienie móżdżku może 
nastąpić nie tylko w wyniku nabytych czynników środowiskowych lub chorób 
OUN (ataksje nabyte), ale także z powodu nieprawidłowości wrodzonych (ataksje 
dziedziczne). Zwyrodnienie móżdżku objawiające się brakiem określonej gene-
tycznej lub nabytej etiologii nazywane jest mianem ataksji sporadycznej lub idio-
patycznej (Bradley, Daroff, Fenichel i Jankovic, 2006).
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Przyczyn ataksji móżdżkowej w ostrych zespołach móżdżkowych można szu-
kać w: zatruciach alkoholem lub lekami (benzodiazepiny, barbiturany, mapro-
bamat, tenytoina, fencyklidyna), encefalopatii Wernickego1, niedokrwieniu lub 
udarze w zakresie unaczynienia kręgowo-podstawnego, krwotoku do móżdżku, 
chorobach zapalnych. Przewlekłe zespoły móżdżkowe występują najczęściej 
w wyniku: stwardnienia rozsianego, alkoholowego zwyrodnienia móżdżku, zwy-
rodnienia móżdżku indukowanego fenytoiną, guzów tylnej jamy czaszki, niedo-
czynności gruczołu tarczycy, paranowotworowych zwyrodnień móżdżku, dzie-
dzicznie dominujących ataksji rdzeniowo-móżdżkowych i ataksji Friedreicha2, 
choroby Wilsona3, choroby Creutzfeldta-Jakoba4, wad wrodzonych tylnej jamy 
czaszki, zespołu ataksji-teleangiektazji5 (Kozubski i Liberski, 2006).

W neurofizjologii i genetyce na podstawie kryteriów etiologicznych wyróżnia 
się cztery typy schorzeń móżdżkowych (Sobczyk i wsp., 2005):
I. Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe (SCA1, SCA2).
II. Zespoły móżdżkowe z wyraźnymi cechami zaniku móżdżku w MRI (w bada-

niu rezonansem magnetycznym) i brakiem potwierdzenia SCA w badaniach 
genetycznych.

1 Ostry zespół objawów neurologicznych występujący u alkoholików spowodowany niedoborem wita-
miny B1 – zmiany zwyrodnieniowe i wybroczyny w OUN (Kozubski i Liberski, 2006). 

2 Choroba o podłożu genetycznym, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, która prowadzi do 
postępującego zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego, a także mięśnia sercowego. Cho-
roba rozpoczyna się zwykle przed 25. rokiem życia, a objawia się zniesieniem odruchów ścięgnistych, 
zaburzeniami czucia, dyzartrią, objawem Babińskiego (odruchowe wyprostowanie palucha z jego 
zgięciem grzbietowym w trakcie drażnienia skóry boczno-dolnej powierzchni stopy), kardiomiopatią 
(dysfunkcją mięśnia sercowego) oraz charakterystycznym zniekształceniem stóp. U niektórych cho-
rych występuje także głuchota i nietolerancja glukozy. Po raz pierwszy opisana przez niemieckiego 
lekarza Nikolausa Friedreicha w 1863 roku (Kozubski i Liberski, 2006; por. Delatycki, Williamson 
i Forrest, 2000).

3 Zwyrodnienie soczewkowo-wątrobowe – uwarunkowane genetycznie zaburzenie metabolizmu miedzi 
w organizmie. Miedź, która jest wydzielana z żółcią, gromadzi się w wątrobie i uszkadza ją. Potem 
wraz z krwią trafia do innych tkanek i koncentruje się przede wszystkim w mózgu, rogówkach oczu 
i nerkach. Charakterystycznym objawem choroby jest widoczny w rogówce oka pierścień Kaysera-
-Fleischera (Niżankowska, 2007).

4 Inaczej stwardnienie kurczowe, rzekome – choroba pasażowalnych encefalopatii gąbczastych, spo-
wodowana najprawdopodobniej nieprawidłowym nagromadzeniem pofałdowanych białek zwanych 
prionami. Ma charakter neurozwyrodnieniowy i cechuje ją odkładanie w OUN oraz niektórych tkan-
kach nieprawidłowej izoformy białka prionu. Występuje w czterech postaciach różniących się głównie 
etiologią: sporadycznej, rodzinnej, jatrogennej i tak zwanego wariantu choroby (Kozubski i Liberski, 
2006).

5 Zespół AT – rzadka, uwarunkowana genetycznie choroba związana z mutacją w genie ATM, której 
objawami są: ataksja móżdżkowa, teleangiektazje w obrębie skóry i gałki ocznej – obecność poszerzo-
nych drobnych naczyń krwionośnych (tzw. „pajączki naczyniowe”) oraz niedobór immunologiczny 
powodujący drobne infekcje układu oddechowego. Związana ze wzrostem ryzyka wystąpienia chorób 
nowotworowych. Objawy AT pojawiają się w pierwszej dekadzie życia (Bradley, Daroff, Fenichel 
i Jankovic, 2006).
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III. Zespoły móżdżkowe z niewyjaśnioną etiologią (bez cech zaniku móżdżku) 
i brakiem potwierdzenia SCA w badaniach genetycznych. 

IV. Zespół móżdżkowy „wtórny” w przebiegu innych chorób ośrodkowego ukła-
du nerwowego.

Opisano występujące w tych grupach typowe objawy móżdżkowe. Według 
kryteriów podanych przez Komitet Federacji Neurologii, do podstawowych obja- 
wów zespołu móżdżkowego zalicza się: zaburzenia posturalne, zaburzenia 
chodu (chód pijanego), ataksję (niezborność ruchów), dyzartrię móżdżkową 
(nieprawidłowości artykulacji i prozodii, spowolniona, niewyraźna, monotonna 
mowa, drżenie głosu, nadmierne wydłużanie pauz między sylabami, tak zwana 
mowa skandowana w następstwie nieskoordynowanej czynności mięśni odde-
chowych, krtani oraz jamy ustnej), zaburzenia okulomotoryczne (ruchu gałek 
ocznych), także obniżenie napięcia mięśniowego, dysmetrię (brak możliwości 
zahamowania ruchu w dowolnym momencie), dyssynergię (zaburzona koordy-
nacja skurczów różnych mięśni biorących udział w wykonywaniu złożonych ru-
chów, prowadząca do rozłożenia ruchu na jego części składowe i zmniejszenia 
płynności ruchu), adiodochokinezę (niemożność wykonania w szybkim tempie 
ruchów naprzemiennych, na przykład odwracania i nawracania ręki lub przebiera-
nia palcami), drżenie zamiarowe (powstające w początkowej fazie wykonywania 
ruchu w następstwie zaburzenia napięcia mięśniowego), różne rodzaje oczopląsu 
(za: Sobczyk i wsp., 2005; por. Gołąb, 1984; Kozubski i Liberski, 2006). Wskaza-
no również na możliwe rodzaje zmian w rezonansie magnetycznym głowy, takie 
jak: zanik móżdżku (grupa I, II), zmiany zanikowe móżdżku oraz wąski rdzeń 
przedłużony i szyjny (I), poszerzenie zbiorników podstawy (I), uogólnione po-
szerzenie przestrzeni płynowych mózgu (I, II, III, IV), uogólniony zanik korowo-
-podkorowy (I, II, III, IV) i towarzyszące mu zaburzenia funkcji poznawczych, 
zmiany naczyniopochodne (II, III, IV). Określono również następujące cechy 
uszkodzenia innych układów (poza móżdżkowym) w omawianych grupach cho-
rych: uszkodzenia neuronu obwodowego (badanie elektrofizjologiczne), objawy 
piramidowe6, objawy pozapiramidowe7, cechy otępienne, ujawniające się w zabu-
rzeniach funkcji poznawczych (Sobczyk i wsp., 2005).

6 Świadczą o zaburzeniach przekaźnictwa nerwowego w układzie piramidowym, kontrolującym ruchy 
dowolne i postawę ciała. Trzy podstawowe objawy piramidowe to: osłabione napięcie mięśniowe, siła 
mięśniowa i odruchy głębokie, odruchy patologiczne – Babińskiego, osłabione odruchy ścięgniste, 
obecne klonusy, drżenie mięśni (Kozubski i Liberski, 2006). 

7 Obecne w uszkodzeniach układu pozapiramidowego, odpowiedzialnego za automatyzację czynności 
ruchowych oraz współdziałanie w wyzwalaniu ruchów dowolnych i regulowaniu napięcia mięśni po-
przecznie prążkowanych, ruchy mimowolne, takie jak: ruchy pląsawicze (obszerne ruchy kończyn, 
grymasy twarzy), ruchy atetotyczne (powolne ruchy palców rąk lub stóp), ruchy torsyjne (powolne, 
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MÓŻDŻKOWY ZESPÓŁ POZNAWCZO-EMOCJONALNY
Trwające od ponad trzech dekad badania pacjentów z uszkodzeniem móżdż-

ku pozwoliły zaobserwować towarzyszące dysfunkcjom motorycznym objawy 
poznawczo-emocjonalne, które przez naukowców zostały określone terminem 
„móżdżkowego zespołu poznawczo-emocjonalnego” (za: Starowicz-Filip, Mil-
czarek, Kwiatkowski, Bętkowska-Korpała i Piątek, 2013; por. Timmann i Daum, 
2007; Tirapu-Ustarroz i wsp., 2011; Tedesco i wsp., 2011; D’Angelo i Casali, 
2012; Schmahmann i Sherman, 1998). 

Do syndromów zespołu zaliczono zaburzenia funkcji wykonawczych, czyli 
poznawczych procesów związanych z kontrolą zachowania i myślenia człowieka, 
wśród których wyróżnia się: trudności w planowaniu, abstrahowaniu, inicjowaniu 
działania i hamowaniu reakcji automatycznych, sztywność myślenia i zachowa-
nia, tendencje do powtarzania starych rozwiązań w nowych sytuacjach, konkre-
tyzację myślenia i działania, impulsywność reagowania oraz mniejszy krytycyzm 
i niedostrzeganie własnych błędów. U pacjentów obserwuje się brak elastyczności 
poznawczej, przejawiającej się niezdolnością międzyzadaniowego przełączania 
uwagi i nieumiejętnością szybkiej adaptacji do zmieniających się cech i wymo-
gów sytuacji (za: Starowicz-Filip i wsp., 2013; por. Ravizza i Ivry, 2001). Cha-
rakterystyczne dla „móżdżkowego zespołu emocjonalno-poznawczego” są także 
zaburzenia pamięci, w tym pamięci: proceduralnej odpowiadającej za automa-
tyzację czynności i funkcji poznawczych; operacyjnej (jest to system pamięci 
krótkotrwałej, pozwalającej na krótkotrwałe i jednoczesne przechowywanie kilku 
powiązanych ze sobą informacji), długotrwałej epizodycznej, dzięki której czło-
wiek trwale zapamiętuje odległe czasowo fakty i wydarzenia życiowe, pamięci 
krótkotrwałej i uwagi (za: Starowicz-Filip i wsp., 2013; por. Mochizuki-Kawai, 
2008; Marvel i wsp., 2012; Misciagna i wsp., 2010; Baddeley, 1998; Fliessbach 
i wsp., 2007; Exner i wsp., 2004). Wśród symptomów zespołu znalazły się rów-
nież dysfunkcje wzrokowo-przestrzenne przejawiające się: zaburzoną orienta-
cją przestrzenną, obniżoną zdolnością mentalnej rotacji obiektów i szacowania 
długości odcinków, zaburzeniami przestrzennej pamięci operacyjnej (za: Staro-
wicz-Filip i wsp., 2013; por. Molinari i Leggio, 2007; O’Halloran i wsp., 2012). 
W zespołach móżdżkowych zaburzeniom ulegają zarówno motoryczne funk-
cje mowy (artykulacyjno-oddechowo-prozodyczne o typie dyzartrii ataktycz-
nej) (Highnam i Bleile, 2011), jak i inne zdolności językowe i komunikacyjne,  

skręcające ruchy szyi lub tułowia), ruchy baiczne (gwałtowne, obszerne, połowicze ruchy kończyn), 
mioklonie (zrywania mięśniowe, szybkie, krótkie skurcze pojedynczych mięśni z niewielkim efektem 
ruchowym), drżenie, tiki (stereotypowe, krótkie ruchy określonej części ciała) (Prusiński, 1977).



78 Biuletyn Logopedyczny Nr 1–2 (28–29) 2014/2015

do których zalicza się: anomię, agramatyczność wypowiedzi, ubóstwo syntaktycz-
ne zdań, osłabienie fluencji słownej, substytucje i elizje głosek. W sporadycznych 
przypadkach uszkodzenia móżdżku powodują zaburzenia mowy przypominają-
ce zaburzenia charakterystyczne dla transkorowej afazji ruchowej, która cechuje 
się dobrze zachowanym powtarzaniem, nazywaniem z podporą wzrokową w for-
mie obrazków i rozumieniem, a także poważnie zaburzoną produkcją dłuższych 
zdań, zmniejszoną fluencją słowną i tendencją do licznych agramatyzmów (za: 
Starowicz-Filip i wsp., 2013; por. Highnam i Bleile, 2011; de Smet i wsp., 2013, 
Silveri i wsp., 1994; Murdoch, 2010; Mariën i wsp., 1996). Móżdżkowemu ze-
społowi emocjonalno-poznawczemu towarzyszą także zaburzenia osobowości 
i emocji, objawiające się defektami: uwagi (dystraktybilność – trudności z utrzy-
maniem koncentracji uwagi, hiperaktywność, kompulsywne rytualne zachowania, 
perseweracje), kontroli emocji (labilność emocjonalna, impulsywność, nieprze-
widywalność zachowania, lęk, napady paniki, depresja, anhedonia – niemożność 
odczuwania przyjemności), relacji społecznych (zachowania opozycyjne, iryta-
cja, infantylizm, brak dystansu, łamanie reguł społecznych, nadmierna ufność) 
oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (zachowania stereotypowe i unikowe, 
autostymulacja, wycofanie społeczne) czy dysfunkcjami o charakterze psycho-
tycznym (nielogiczne myślenie, paranoja, halucynacje, utrata empatii, stępienie 
afektu). Badacze wskazują na dwa bieguny zachowań pacjentów z uszkodzeniem 
móżdżku, będących odpowiedzią na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne – od rozha-
mowania i pobudzenia (ang. exaggeration) do bierności, wycofania i apatii (ang. 
diminution) (za: Starowicz-Filip i wsp., 2013; por. Levisohn i wsp., 2000; Mary-
niak i Roszkowski, 2005; Schmahmann i Sherman, 1998; Schutter i wsp., 2009; 
Hernáez-Goñi i wsp., 2012).

PERSPEKTYWY POMOCY LOGOPEDYCZNEJ
Rosnąca liczba badań neurologicznych i neuropsychologicznych oraz zdobyta 

wiedza na temat udziału móżdżku w regulacji funkcji motorycznych, poznaw-
czych i emocjonalnych mają duże znaczenie dla praktyki logopedycznej, a pa-
cjenci z uszkodzeniami móżdżku o różnej etiologii powinni być objęci nie tylko 
opieką psychologiczną, ale i logopedyczną w postaci ukierunkowanej diagnozy 
i odpowiednich oddziaływań terapeutycznych.

Zgodnie ze stanowiskiem determinizmu językowego, ludzkie poznanie jest 
nierozerwalnie związane z językiem, a wszystko, o czym myśli człowiek, staje się 
„ujęzykowione”. Za „zachowania językowe” należy uznać dwa rodzaje zjawisk: 
cerebrację, czyli tak zwaną mowę wewnętrzną, oraz komunikację pojawiającą się 
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w mowie zewnętrznej (Grabias, 2001, 2003, 2012). We współczesnej logopedii 
przyjmuje się, że mowa to „zespół czynności, jakie przy udziale języka wykonu-
je człowiek, poznając świat i przekazując jego interpretację innym uczestnikom 
życia społecznego”, co znaczy, że pełni ona trzy zasadnicze funkcje: poznawczą, 
komunikacyjną i socjalizacyjną (Grabias, 2001, 2003, 2012). 

W nawiązaniu do koncepcji Stanisława Grabiasa należy stwierdzić, iż spowo-
dowane różnymi uszkodzeniami móżdżku deficyty poznawcze i emocjonalne oraz 
dysfunkcje motoryczne wpływają na sposób pojmowania rzeczywistości przez 
człowieka oraz na możliwość reprezentowania jej w zachowaniach językowych. 
Odnosząc się do współczesnych standardów postępowania logopedycznego, de-
ficyty poznawcze i emocjonalne oraz dysfunkcje motoryczne mogą być niwelo-
wane w strategii usprawniania lub odbudowy różnych komponentów sprawno-
ści językowej, komunikacyjnej, kulturowej oraz w usprawnianiu realizacyjnych 
aspektów mowy (por. Grabias 2001, 2003, 2012).
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Rozumienie związków 
frazeologicznych przez młodzież 
z uszkodzeniami narządu słuchu

Karolina Śliwa

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem rozumienia związ-
ków frazeologicznych przez młodzież z uszkodzonym narządem słu-
chu. Ponieważ rozumienie frazeologizmów jest niezbędnym kompo-
nentem kompetencji językowej i kulturowej warto poświęcić więcej 
uwagi temu zagadnieniu. Poniższy artykuł przedstawia niewielką 
część badań prowadzonych w tym zakresie. 

SŁOWA KLUCZOWE
frazeologia, związki frazeologiczne, uszkodzenie narządu słuchu

SUMMARY
The aim of this article is to draw attention to the problem of under-
standing of phraseology by young people with impaired hearing. Be-
cause understanding phraseology is an essential component of lan-
guage competence and cultural competence it is worth taking this 
issue more attention. The following article presents a small part of the 
research in this aspect.   

KEY WORDS
phraseology, hearing disability
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Terminu „frazeologia” można używać w dwóch znaczeniach. W znaczeniu 
pierwszym jest to ‘dział nauki o języku zajmujący się analizą i opisem istnieją-
cych w języku ustalonych połączeń wielowyrazowych’, w znaczeniu drugim zaś 
frazeologia rozumiana jest jako: ‘zespół charakterystycznych dla danego języka 
tego typu połączeń wielowyrazowych’ (Urbańczyk i Kucała, 1999, s. 98). W za-
sób słownikowy języka wchodzą dwa różne typy jednostek: wyrazy i frazeolo-
gizmy. Frazeologizmy (inaczej związki frazeologiczne) to utrwalone społecznie 
połączenia wyrazów, które wykazują nieregularność pod pewnym względem (Le-
wicki i Pajdzińska, 2001), na przykład:

• w składzie danego frazeologizmu występują wyrazy lub formy wyrazów, 
które nie wchodzą w swobodne związki składniowe,

• znaczenie danego frazeologizmu nie wynika ze znaczenia tworzących go 
komponentów,

• w danym związku frazeologicznym mogą zostać naruszone zasady łączli-
wości wyrazów. 

Wymienione powyżej nieregularności, które bardzo często współwystępują ze 
sobą, sprawiają, że frazeologizm musi być zapamiętany przez użytkownika ję-
zyka w całości. Jest to spowodowane tym, że nie wynika on z reguł budowania 
połączeń wyrazowych, pozwalających na utworzenie nieskończonego zbioru zdań 
i grup syntaktycznych. Związki frazeologiczne, które istnieją w konkretnym ję-
zyku, są policzalne i można je opisać, podobnie jak wyrazy w formie słownika, 
jednak nie jako regularne połączenia wyrazowe za pomocą reguł gramatycznych 
oraz paradygmatów. Frazeologizmy stanowią składniki wypowiedzeń i tekstów, 
jednak same w sobie z reguły nie są tekstami (Lewicki i Pajdzińska, 2001).

Stanisław Skorupka (1967), biorąc pod uwagę kryterium formalne, wyróżnia:
• wyrażenia,
• zwroty,
• frazy.
Z kolei Andrzej Lewicki i Anna Pajdzińska (2001), opierając się na pięciu skła-

dniowych typach frazeologizmów oraz dwóch typach funkcjonowania ich zna-
czeń, wymieniają:

• frazy,
• zwroty,
• wyrażenia rzeczownikowe,
• wyrażenia określające,
• wskaźniki frazeologiczne.
Związki frazeologiczne funkcjonujące w języku polskim tworzą niezwykle bo-

gaty i różnorodny zbiór. Nie każdy język posiada tak rozbudowaną frazeologię. 
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Jest to efektem procesów historycznych – rodowód niektórych związków frazeo-
logicznych sięga kilku, a nawet kilkunastu wieków. Frazeologia jest na ogół prze-
kazywana z pokolenia na pokolenie, a określonych połączeń wyrazowych uży-
wamy jako gotowych (Bąba i Liberek, 2011). Frazeologizmy „nie są utworzone 
przez jednostkę w chwili mówienia, lecz są czerpane z zasobów prastarego skarb-
ca językowego, są wspólną własnością całego narodu, są używane powszechnie 
i w stałym brzmieniu” (Krasnowolski, 1905, s. 78).

Nowe elementy, jakie zaczynają pojawiać się w języku, zazwyczaj mają znacz-
ną przewagę nad tymi, które z jakichś powodów odchodzą w niepamięć i prze-
chodzą do biernych zasobów leksykalnych (Smółkowa, 2001). Nieco inaczej jest 
jednak, jeśli chodzi o związki frazeologiczne, gdyż stałe połączenie wyrazowe, 
aby utrzymać się w języku, musi utrwalić w świadomości użytkowników danego 
języka strukturę formalną, czyli skład komponentów, oraz znaczenie przenośne, 
które musi harmonizować z kontekstem wypowiedzi (Bąba, Fliciński i Liberek, 
2013). 

Biorąc pod uwagę sposoby wzbogacania i pomnażania frazeologii współczes-
nej polszczyzny, można wyróżnić cztery procesy:
1. zapożyczenia z języków obcych i zapożyczenia z odmian wewnętrznych pol-

szczyzny;
2. tworzenie neologizmów strukturalnych;
3. frazeologizowanie się grup składniowych, skrzydlatych słów i indywiduali-

zmów frazeologicznych;
4. derywowanie zwrotów z wyrażeń i wyrażeń ze zwrotów.

Jak podają Lewicki i Pajdzińska (2001), związki frazeologiczne pełnią dwie 
funkcje:
1. uzupełniają system słownikowy języka; 
2. pomnażają zasób synonimicznych środków leksykalnych.

Użycie poszczególnych związków frazeologicznych zależy od różnych czyn-
ników komunikacyjnych; należą do nich: sytuacja komunikacyjna, intencje mó-
wiącego, jego stosunek do rozmówcy, a także rodzaj komunikacji – ustna czy 
też pisemna. Ważny jest również przedmiot rozmowy i jej rodzaj. Dzięki frazeo- 
logizmom tekst może nabrać mniej oficjalnego charakteru, zwroty frazeologiczne 
mogą służyć podtrzymaniu uwagi słuchaczy (Jóźwiak-Dądela, 2006).

Metafora jest niezwykle istotnym elementem codziennego posługiwania się 
systemem językowym, wpływa na nasz sposób postrzegania rzeczy, zjawisk za-
chodzących wokół nas, na nasz sposób myślenia a nawet działania. Metafory są 
wszechobecne w naszym życiu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w codziennym 
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posługiwaniu się językiem używamy ich po wielokroć, często nie mając świado-
mości tego zjawiska. Jednak nie zawsze używanie metafory i rozumienie jej przy-
chodzi z łatwością w toku przyswajania systemu językowego. U osób z uszkodzo-
nym narządem słuchu, u których proces nabywania mowy zostaje zakłócony przez 
wyłączenie jednego ze zmysłów – kluczowego dla opanowania mowy zmysłu słu-
chu, występuje znaczący problem z programowaniem znaczeń metaforycznych, 
a co za tym idzie – z rozumieniem związków frazeologicznych. 

Największym darem, jaki rodzice przekazują swojemu dziecku jest język 
wspólnoty, w której przyszło ono na świat. Wspólnota ta stanowi pierwsze śro-
dowisko życia i rozwoju dziecka. Dziecko słyszące przyswaja język w sposób 
naturalny, nieuświadomiony. Dzięki temu procesowi  jest ono wprowadzane 
w najbliższe otoczenie, w świat kultury. Nie można stwierdzić, że dziecko uczy 
się języka w takim sensie jak uczy się innych umiejętności. Dziecko zdobywa 
język, dzięki któremu kształtuje swoją wiedzę o świecie i o sobie. Tylko pozornie 
nie wymaga to od dziecka żadnego wysiłku. Swój pierwszy język opanowuje ono 
dzięki bardzo dużej pracy intelektualnej, która polega na rozszyfrowaniu sposo-
bu kodowania znaczeń. Zachowania językowe najbliższych osób, a w pierwszej 
kolejności matki i ojca, dostarczają dziecku informacji, na podstawie których 
odkrywa ono reguły obowiązującego języka i buduje własny system wzorców 
czynności językowych (Krakowiak, 2012). Język dźwiękowy charakteryzuje się 
dwoistością albo, inaczej mówiąc, podwójną artykulacją. Zjawisko to polega na 
tym, że z niewielkiej liczby jednostek nieznaczących – fonemów, zbudowane są 
jednostki znaczące – morfemy, które wchodzą w relacje między sobą według re-
guł słowotwórczych, fleksyjnych i składniowych, co umożliwia osobie mówiącej 
kreatywność w tworzeniu wypowiedzi, a także własne odniesienie do rzeczywi-
stości (Krakowiak, 2012).

Uszkodzenie słuchu ogranicza wrażliwość człowieka na bodźce płynące z ze-
wnątrz i w znaczny sposób wpływa na jego zdolność gromadzenia wiedzy drogą 
słuchową (Krakowiak, 2006). Istnieją różnorakie sposoby podziału uszkodzeń 
słuchu. Przyjmuje się, że upośledzenie słuchu jest objawem, który stanowi następ-
stwo działania czynnika uszkadzającego, a zatem diagnoza powinna obejmować 
wszystkie okoliczności i czynniki związane z powstaniem danej wady (Parving, 
1985). Najczęściej stosowane kryteria uwzględniają takie czynniki, jak:

• moment ujawnienia się choroby,
• lokalizację patologii,
• przyczynę wady słuchu,
• głębokość i zakres ubytku słuchu.
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Te cztery wyżej wymienione kryteria mają największe zastosowanie w prakty-
ce (Skarzyński, Mueller-Malesińska i Wojnarowska, 1997).

Według Marschark i Wauters (2011) wyróżnić można cztery okresy badań nad 
funkcjonowaniem poznawczym dzieci i dorosłych z uszkodzonym narządem słu-
chu. W latach 50. XX wieku określano głuchych jako osoby o niższym poziomie 
inteligencji. W badaniach pokazano, że osoby niesłyszące robią wiele błędów w za-
daniach językowo-poznawczych w porównaniu ze słyszącymi rówieśnikami. Opóź-
nienie intelektualne łączono z wpływem choroby wywołującej głuchotę, brakiem 
wczesnej rehabilitacji oraz niewystarczającym opanowaniem języka mówionego.

W drugim okresie badań, który przypada na lata 60. XX wieku, uznano, że 
myślenie osób niesłyszących odznacza się konkretnością. Badania nad umiejęt-
nością czytania i pisania wykazały „ubóstwo poznawcze”, a ograniczenia wyż-
szych funkcji poznawczych upatrywano w niemożności przyswojenia naturalnego 
języka. Postrzegano język migowy jako zbiór prymitywnych gestów. W latach 
70. XX wieku stwierdzono, że osoby niesłyszące nie odbiegają poziomem inteli-
gencji od słyszących rówieśników. Badania wykazały, że dzieci niesłyszące, po-
mimo różnych warunków stymulacji językowej, rozwiązują zadania poznawcze 
podobnie jak dzieci słyszące i mimo braków w ogólnej znajomości języka potra-
fią rozwiązywać niewerbalne zadania poznawcze w oparciu o opanowany system 
językowy, a także dzięki treningowi językowemu. Obecnie badacze skupiają się 
na różnicach, a nie deficytach pośród dzieci słyszących i niesłyszących. Dzieci 
głuche różnią się od swoich słyszących rówieśników, jednak nie jest to powodem 
ograniczeń poznawczych czy niższego ilorazu inteligencji (Tomaszewski, 2014).

Kontakt ze środowiskiem rodzinnym, rówieśniczym umożliwiają nie tylko po-
jedyncze znaki czy podsystemy języka, ale znajomość całego systemu komunika-
cyjnego.  Środowisko, w którym żyjemy i porozumiewamy się, jest pełne znaczeń 
metaforycznych. Często w wypowiedziach używamy związków frazeologicz-
nych, nie zastanawiając się, czy odbiorca owej wypowiedzi je rozumie, mając na 
uwadze fakt, że nam samym nie sprawiają one większych problemów w komuni-
kacji. Jednak osobom z uszkodzonym narządem słuchu, które mają ograniczony 
dostęp do języka i mniejszy zasób słownictwa, frazeologizmy mogą przysporzyć 
dużych trudności w zrozumieniu wypowiedzi.

W związku z problemami uczniów niesłyszących w rozumieniu i posługiwaniu się 
związkami frazeologicznymi zrodziła się potrzeba przeprowadzenia badań dotyczą-
cych rozumienia związków frazeologicznych wśród uczniów z uszkodzeniami na-
rządu słuchu oraz ich słyszących rówieśników i porównania otrzymanych wyników.

Badaniu zostały poddane dwie grupy: młodzież słysząca oraz młodzież 
z uszkodzeniami narządu słuchu. Każda z grup liczyła 15 osób.



88 Biuletyn Logopedyczny Nr 1–2 (28–29) 2014/2015

Grupa badawcza była zróżnicowana pod względem rodzaju i zakresu niedosłu-
chu, co można odczytać na poniższym wykresie.

Wykres 1. Rodzaj i zakres niedosłuchu w grupie badawczej

Źródło: opracowanie własne.

Wśród ankietowanych 6 osób miało niedosłuch nabyty, natomiast 9 osób 
niedosłuch wrodzony. Niedosłuch obustronny znaczny miały 2 osoby, głęboki – 
1 osoba oraz lekki – 1 osoba. Niedosłuch nabyty prawostronny lekki miała 1 oso-
ba, a średni prawostronny – również 1 osoba. Niedosłuch wrodzony głęboki, obu-
stronny występował u 6 osób, średni – u 2 osób, natomiast lekki – u 1 osoby.

Pośród 15 badanych osób 10 korzystało z aparatu lub aparatów słuchowych, 
4 – z implantu ślimakowego, a 1 osoba nie stosowała żadnej protezy słuchowej. 
Wyniki badania ilustruje wykres 2.

Wykres 2. Korzystanie z protezy słuchowej w grupie badawczej

Źródło: opracowanie własne.
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W grupie badawczej 11 osób miało słyszących rodziców, natomiast 4 an-
kietowanych pochodziło z rodzin, w których żadne z rodziców nie słyszy. Spo-
śród badanych osób 2 nie posiadały rodzeństwa, 2 miały rodzeństwo niesły-
szące, a 11 osób posiadało słyszące rodzeństwo. Powyższe dane zawarte są na  
wykresach 3. i 4.

Wykres 3. Czy rodzice ankietowanych w grupie badawczej są słyszący?

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4. Czy rodzeństwo ankietowanych w grupie badawczej jest 
słyszące?

Źródło: opracowanie własne.

Badania zostały przeprowadzone za pomocą autorskiego kwestionariusza, 
a prezentowany materiał jest elementem obszerniejszych analiz. Jednym z zadań 
badanych było udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte dotyczące rozumienia 
związków frazeologicznych wywodzących się z życia codziennego oraz związa-
nych z kolorami. Respondenci odpowiadali na 10 pytań na temat związków frazeo- 
logicznych wywodzących się z życia codziennego.
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ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE WYWODZĄCE SIĘ Z ŻYCIA 
CODZIENNEGO

1. Bujać w obłokach
a) marzyć o czymś,
b) huśtać się na huśtawce,
c) myśleć o ważnych rzeczach.

2. Być biednym jak mysz kościelna
a) żebrać pod kościołem,
b) być bardzo biednym,
c) być biednym, tak jak mysz w kościele.

3. Spaść z księżyca
a) nie pamiętać ważnej daty,
b) nie wiedzieć czegoś oczywistego,
c) spaść z dużej wysokości.

4. Odbić się od dna
a) odbić się od dna w basenie,
b) wyjść naprzeciw nowemu wyzwaniu,
c) wyjść z trudnej, kryzysowej sytuacji.

5. Robić coś na jedno kopyto
a) robić coś jedną nogą,
b) robić coś tak samo, jednakowo,
c) robić coś w ustalony sposób.

6. Czekaj tatka latka
a) czekać do następnego lata,
b) nie mieć nadziei na spełnienie jakiś obietnic,
c) długo na kogoś czekać.

7. Dać dyla
a) dać komuś dolara,
b) dać komuś coś do podpisania,
c) uciekać.

8. Być w czepku urodzonym
a) mieć zły humor,
b) mieć szczęście,
c) urodzić się w czapce.
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9. Żyć z kimś jak pies z kotem
a) mieszkać w jednym pokoju,
b) kłócić się,
c) przyjaźnić się z kimś.

10. Co wieś, to inna pieśń
a) w każdej wsi, śpiewa się inne pieśni,
b) spojrzeć na coś, czego nie chcemy widzieć,
c) każdy ma swoje zwyczaje.

Odpowiedzi ankietowanych ilustruje poniższy wykres.

Wykres 5. Rozumienie związków frazeologicznych wywodzących się 
z życia codziennego w grupie kontrolnej i badawczej

Źródło: opracowanie własne.

W grupie badawczej 3 osoby udzieliły od 8 do 10 prawidłowych odpowiedzi, 
8 osób odpowiedziało prawidłowo na 4 do 7 pytań, a 4 udzieliły do 3 poprawnych 
odpowiedzi. Natomiast w grupie kontrolnej wszyscy ankietowani odpowiedzieli 
prawidłowo na 8 do 10 pytań.

Przeanalizujmy szczegółowo wyniki uzyskane w grupie badawczej: w pyta-
niu pierwszym dotyczącym związku frazeologicznego bujać w obłokach 11 osób 
udzieliło poprawnej odpowiedzi, natomiast 4 pozostałe wybrały odpowiedź do-
słowną: huśtać się na huśtawce. W pytaniu drugim, odnoszącym się do związku 
być biednym jak mysz kościelna, 5 osób podało poprawną odpowiedź, 7 osób za-
znaczyło odpowiedź o znaczeniu dosłownym: być biednym, tak jak mysz w koś-
ciele, 2 osoby wybrały odpowiedź metaforyczną nieprawidłową: żebrać pod 
kościołem, a 1 nie udzieliła odpowiedzi. Na pytanie o związek spaść z księżyca 
6 osób odpowiedziało poprawnie, 5 osób wybrało odpowiedź dosłowną: spaść 
z dużej wysokości, 3 osoby wskazały odpowiedź metaforyczną nieprawidłową: 
nie pamiętać ważnej daty, a 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi. W następnym py-
taniu, dotyczącym znaczenia związku odbić się od dna, 7 osób odpowiedziało 
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prawidłowo, tyle samo zaznaczyło odpowiedź dosłowną: odbić się od dna w ba-
senie, natomiast 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi. W pytaniu o związek robić coś 
na jedno kopyto 6 osób udzieliło poprawnej odpowiedzi, tyle samo wybrało odpo-
wiedź dosłowną: robić coś jedną nogą, 2 osoby udzieliły odpowiedzi metaforycz-
nej nieprawidłowej: robić coś w ustalony sposób, a 1 osoba podobnie jak w 3 po-
przednich pytaniach nie wskazała odpowiedzi. Z kolei pytanie dotyczące związku 
czekaj tatka latka sprawiło badanym najwięcej trudności. Tylko 1 osoba podała 
poprawną odpowiedź, 8 osób wybrało odpowiedź metaforyczną nieprawidłową: 
długo na kogoś czekać, 3 zaznaczyły odpowiedź o znaczeniu dosłownym: czekać 
do następnego lata, tyle samo osób nie udzieliło odpowiedzi. Natomiast pytanie 
o związek dać dyla wypadło znacznie lepiej. Prawidłowo odpowiedziało 10 osób, 
3 osoby wybrały odpowiedź: dać komuś dolara, a 2 wskazały odpowiedź: dać 
komuś coś do podpisania. Kolejne pytanie, dotyczące związku być w czepku uro-
dzonym, również nie należało do najtrudniejszych. Właściwą odpowiedź wska-
zało 9 osób, 3 osoby wybrały odpowiedź dosłowną: urodzić się w czapce i tyle 
samo ankietowanych podało odpowiedź metaforyczną nieprawidłową: mieć zły 
humor. W pytaniu o związek żyć z kimś jak pies z kotem 13 osób odpowiedziało 
poprawnie, natomiast pozostałe 2 wybrały odpowiedź: mieszkać w jednym pokoju.  
Na ostatnie pytanie, odnośnie do związku co wieś, to inna pieśń, 8 osób odpowie-
działo poprawnie, 3 osoby zaznaczyły odpowiedź o znaczeniu dosłownym: w każ-
dej wsi, śpiewa się inne pieśni, tyle samo osób wybrało odpowiedź metaforyczną 
nieprawidłową: spojrzeć na coś, czego nie chcemy widzieć, natomiast 1 osoba nie 
udzieliła odpowiedzi.

W grupie kontrolnej na pytanie dotyczące związków frazeologicznych bujać 
w obłokach oraz być biednym jak mysz kościelna wszyscy ankietowani odpo-
wiedzieli prawidłowo. W kolejnym pytaniu, odnoszącym się do związku spaść 
z księżyca, 14 osób odpowiedziało poprawnie, a 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi. 
W następnym pytaniu o znaczenie związku odbić się od dna wszystkie odpowiedzi 
były właściwe. W pytaniu o związek robić coś na jedno kopyto 12 osób udzieliło 
poprawnej odpowiedzi, natomiast 3 osoby wybrały odpowiedź: robić coś jedną 
nogą. Następne pytanie, dotyczące związku czekaj tatka latka, sprawiło badanym 
trudność. Poprawną odpowiedź wskazało 8 osób, natomiast 7 osób wybrało odpo-
wiedź metaforyczną nieprawidłową: długo na kogoś czekać. Na kolejne pytania 
o związki frazeologiczne dać dyla, być w czepku urodzonym, żyć z kimś jak pies 
z kotem oraz co wieś, to inna pieśń wszyscy badani odpowiedzieli prawidłowo.
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Kolejne 10 pytań dotyczyło frazeologizmów związanych z kolorami.

FRAZEOLOGIZMY ZWIĄZANE Z KOLORAMI

1. Nie wszystko złoto, co się świeci 
a) coś, co się świeci, jest bardzo cenne,
b) pozory mogą mylić, nie wszystko, co na pozór wydaje się idealne, jest takie 
    w rzeczywistości,
c) złoto samo w sobie, a także biżuteria wykonana ze złota są piękne.

2. Mieć błękitną krew
a) być członkiem rodziny arystokratycznej,
b) być chorym na poważną chorobę krwi,
c) mieć coś cennego.

3. Mieć zielono w głowie
a) mieć zielone włosy,
b) być lekkomyślnym, niepoważnym,
c) myśleć o wiośnie.

4. Czarny koń
a) kary koń,
b) pewny zwycięzca,
c) figura szachowa.

5. Złota rączka
a) człowiek, który wszystko potrafi naprawić,
b) ktoś, kto ma złotą rękawiczkę,
c) ktoś, kto nie potrafi niczego sam zrobić.

6. Czarna robota
a) ciężka, męcząca praca,
b) praca w nocy,
c) praca, w której łatwo się ubrudzić.

7. Szary koniec 
a) ostatnie, najmniej zaszczytne miejsce,
b) brak miejsc na liście,
c) szalik koloru szarego.

8. Patrzeć przez różowe okulary
a) mieć różowe okulary przeciwsłoneczne,
b) postrzegać wszystko z optymizmem, widzieć tylko dobre strony,
c) widzieć wszystko od najgorszej strony.
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9. Pokazać/wywiesić białą flagę 
a) poddać się,
b) nie wiedzieć dokąd iść,
c) wieszać na balkonie białe flagi.

10. Obiecywać złote góry
a) wyjechać w góry i zdobyć najwyższy szczyt,
b) obiecywać wielkie korzyści, bez możliwości ich spełnienia,
c) obiecywać wysokie zarobki.

Odpowiedzi ankietowanych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 6. Rozumienie frazeologizmów związanych  
z kolorami w grupie kontrolnej i badawczej

Źródło: opracowanie własne.

Od 8 do 10 poprawnych odpowiedzi udzieliły 4 osoby, a pozostałe 11 osób odpo- 
wiedziało prawidłowo na 4 do 7 pytań, natomiast w grupie kontrolnej wszyscy 
ankietowani odpowiedzieli prawidłowo na 8 do 10 pytań.

Analiza jakościowa w grupie badawczej przebiega następująco: na pytanie 
pierwsze, dotyczące związku frazeologicznego nie wszystko złoto, co się świeci, 
8 osób odpowiedziało prawidłowo, 4 osoby udzieliły odpowiedzi metaforycznej 
niepoprawnej: złoto samo w sobie, a także biżuteria wykonana ze złota są pięk-
ne, natomiast 3 osoby zaznaczyły odpowiedź dosłowną: coś, co się świeci, jest 
bardzo cenne. W kolejnym pytaniu o związek mieć błękitną krew tylko 3 osoby 
udzieliły poprawnej odpowiedzi, 8 odpowiedziało: mieć coś cennego, a 4 osoby 
wybrały odpowiedź: być chorym na poważną chorobę krwi. Na pytanie o znacze-
nie związku frazeologicznego mieć zielono w głowie 14 osób udzieliło poprawnej 
odpowiedzi, a 1 wybrała odpowiedź metaforyczną nieprawidłową: myśleć o wioś-
nie. W pytaniu o związek czarny koń 3 osoby udzieliły poprawnej odpowiedzi,  
8 osób wybrało odpowiedź o znaczeniu metaforycznym nieprawidłowym: figura 
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szachowa, a 4 osoby udzieliły odpowiedzi dosłownej: kary koń. Na pytanie doty-
czące związku frazeologicznego złota rączka 14 osób odpowiedziało prawidłowo, 
a tylko 1 wybrała odpowiedź metaforyczną nieprawidłową: ktoś, kto nie potrafi 
niczego sam zrobić. W pytaniu o znaczenie związku frazeologicznego czarna ro-
bota 13 osób udzieliło poprawnej odpowiedzi, a 1 wskazała odpowiedź: praca, 
w której łatwo się ubrudzić. Kolejne pytanie odnosiło się do związku szary ko-
niec – 6 osób odpowiedziało poprawnie, 8 osób wybrało odpowiedź: brak miejsc 
na liście, a 1 osoba zaznaczyła odpowiedź: szalik koloru szarego. Następne pytanie 
w grupie związków frazeologicznych związanych z kolorami dotyczyło znacze-
nia związku patrzeć przez różowe okulary: 11 osób odpowiedziało prawidłowo, 
natomiast 4 osoby wybrały odpowiedź o znaczeniu metaforycznym niepopraw-
nym: widzieć wszystko od najgorszej strony. W kolejnym pytaniu, dotyczącym 
związku pokazać/wywiesić białą flagę, 13 osób udzieliło poprawnej odpowiedzi, 
1 osoba wybrała odpowiedź dosłowną: wieszać na balkonie białe flagi, 1 osoba 
zaznaczyła odpowiedź metaforyczną nieprawidłową: nie wiedzieć, dokąd iść. Na 
pytanie o związek obiecywać złote góry 8 osób odpowiedziało poprawnie, 4 osoby 
udzieliły odpowiedzi metaforycznej nieprawidłowej: obiecywać wysokie zarobki, 
a 3 osoby udzieliły odpowiedzi dosłownej: wyjechać w góry i zdobyć najwyższy 
szczyt.

W grupie kontrolnej odnotowano nieliczne błędy, natomiast w grupie badaw-
czej odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Ankietowani z grupy badawczej 
najlepiej poradzili sobie ze związkami frazeologicznymi: mieć zielono w głowie 
i złota rączka.

Kolejne zadanie badanych polegało na poprawieniu błędnie zapisanych, wy-
mieszanych w obrębie danej grupy, związków frazeologicznych z dwóch wymie-
nionych wyżej grup: związków frazeologicznych wywodzących się z życia co-
dziennego oraz związków frazeologicznych odnoszących się do kolorów.

ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE WYWODZĄCE SIĘ Z ŻYCIA 
CODZIENNEGO

1. bać się własnego palca
2. być w siódmym programie
3. drzeć biedę
4. małe siano
5. gwóźdź nieba
6. kocia bawełna
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7. dać se piwa
8. owijać w muzykę
9. być sam jak cień
10. klepać koty

Odpowiedzi badanych przedstawia wykres 7.

Wykres 7. Poprawianie błędów – związki frazeologiczne wywodzące się  
z życia codziennego w grupie kontrolnej i badawczej

Źródło: opracowanie własne.

W grupie badawczej najwięcej – 9 osób odpowiedziało prawidłowo na 0 do  
3 pytań, 5 osób udzieliło od 4 do 7 prawidłowych odpowiedzi, a 1 osoba odpo-
wiedziała poprawnie na 8 do 10 pytań. W grupie kontrolnej 8 osób odpowiedziało 
poprawnie na 4 do 7 pytań, natomiast 7 osób udzieliło od 8 do 10 prawidłowych 
odpowiedzi. 

W grupie badawczej ankietowani popełniali liczne błędy fleksyjne1: bać się 
własnego cień, być w siódmym nieba, gwóźdź programie, kocia muzykę, dać se 
siano, być sam jak palca, klepać bieda. W grupie kontrolnej zanotowano błędne 
odpowiedzi: bać się własnego nosa, małe piwko, małe niebo, gwóźdź w stogu sia-
na, kocia nieba, kocia skóra czy naważyć piwa.

1 Typy błędów językowych przyjmuję za: Markowski, 2005, s. 55–60.
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FRAZEOLOGIZMY ZWIĄZANE Z KOLORAMI

1. robić coś w biało
2. postawić sprawę ze złości
3. szary środek
4. czerwony ptak
5. nie mieć szarego pojęcia
6. złota strefa
7. zrobić kogoś na zielono
8. czarno na ciemnym
9. zzielenieć jasno
10. niebieski jak burak

Odpowiedzi ankietowanych ilustruje poniższy wykres.

Wykres 8. Poprawianie błędów – frazeologizmy związane  
z kolorami w grupie kontrolnej i badawczej

Źródło: opracowanie własne.

W grupie badawczej poprawienie błędów w związkach frazeologicznych oka-
zało się trudnym zadaniem. Od 0 do 3 poprawnych odpowiedzi udzieliło 13 osób, 
natomiast 2 badanych odpowiedziało prawidłowo na 4 do 7 pytań. W grupie kon-
trolnej odpowiedzi były zróżnicowane. Na 0 do 3 pytań odpowiedziało poprawnie 
6 osób, 5 udzieliło od 4 do 7 poprawnych odpowiedzi, natomiast 4 osoby odpo-
wiedziały prawidłowo na 8 do 10 pytań.
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Podsumowując, badani z grupy kontrolnej popełniali liczne błędy zarówno 
w pytaniach zamkniętych, jak i otwartych.  W zadaniach, które wymagały popra-
wienia błędów, zanotowano bardzo mało odpowiedzi.  Błędnych odpowiedzi było 
zdecydowanie więcej w grupie badawczej niż w grupie kontrolnej.

Dla dużej liczby użytkowników języka metafora jest jedynie środkiem poetyc- 
kiego wyrazu, a więc czymś wyjątkowym, niezwykłym, czymś, czego nie używa 
się w codziennym języku.  Jednak system pojęć, jakim posługujemy się, aby wy-
rażać nasze myśli i działać jest sam w sobie metaforyczny. Pojęcia metaforyczne 
kształtują to, co postrzegamy, to jak radzimy sobie w codziennym życiu, a także 
nasz stosunek do innych ludzi.
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Kompetencja i sprawność 
komunikacyjna w subtypach 

zespołu Aspergera

Iwona Łokińska

STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia wyniki z przeprowadzonego badania nad pozio-
mem kompetencji i sprawności komunikacyjnych u dorosłych osób 
ze stwierdzonym zespołem Aspergera. Celem publikacji jest ukazanie 
specyfiki zachowań osób z całościowym zaburzeniem rozwojowym, 
u których dodatkowo ujawniły się objawy psychopatologiczne o typie 
zaburzeń schizoidalnych, neurotycznych i obsesyjno-kompulsywnych. 

SŁOWA KLUCZOWE
zespół Aspergera, kompetencja komunikacyjna, sprawność 
komunikacyjna

SUMMARY
The article presents research findings on the competence level and 
communication abilities of adults diagnosed with Asperger syn-
drome. The aim of publication is to point the specificity of behavior 
of people with pervasive developmental disorders who additionally 
display psychopathic symptoms with schizoid, neurotic and obses-
sive-compulsive nature.   

KEY WORDS
Asperger syndrome, communication competence, communication 
abilities
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ZESPÓŁ ASPERGERA
Zespół Aspergera należy do grupy tak zwanych całościowych zaburzeń neuro- 

rozwojowych. Grupa ta (zespół Aspergera, autyzm, autyzm atypowy, zespół Retta, 
zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ru-
chami stereotypowymi oraz inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne) charakte-
ryzuje się opóźnieniem lub nieprawidłowościami w zakresie relacji społecznych, 
komunikacji, zachowania oraz funkcji poznawczych. Opisywane zaburzenie jest 
najłagodniejszą formą całościowych zaburzeń rozwoju. 

Zespół Aspergera został przedstawiony w 1944 roku przez pediatrę i psychiatrę 
Hansa Aspergera w pracy Psychopatia autystyczna okresu dzieciństwa. W owej 
publikacji austriacki naukowiec na przykładzie czterech chłopców opisał obja-
wy autystycznej psychopatii. Badane przez niego dzieci nie wykazywały empatii, 
były niezdolne do tworzenia więzi emocjonalnych z osobami z otoczenia, mocno 
skupiały się na swoich wąskich zainteresowaniach, a także charakteryzowały się 
zaburzeniami motorycznymi. Po raz pierwszy termin Asperger's syndrome został 
użyty przez Lornę Wing w 1981 roku, natomiast Michael Rutter wprowadził na-
zwę tego zaburzenia do klasyfikacji diagnostycznej (Bigas, 2012). 

Według ICD-10 zespół Aspergera określany jest jako 

zaburzenie o niepewnej wartości nozologicznej, charakteryzujące się 
tymi samymi nieprawidłowościami w zakresie interakcji społecznych 
jak autyzm oraz ograniczonym, stereotypowym repertuarem zaintereso-
wań i aktywności. Od autyzmu różni się ono przede wszystkim brakiem 
ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji poznaw-
czych. Zaburzeniu temu często towarzyszy wyraźna niezgrabność i ten-
dencja do utrzymywania się zaburzeń w wieku młodzieńczym i w życiu 
dorosłym. W początkach wieku dojrzałego pojawiają się sporadycznie 
epizody psychotyczne (ICD-10, 2008, s. 249).

W zespole Aspergera rozwój umysłowy kształtuje się na poziomie normy lub 
ponadprzeciętności. Mowa rozwija się prawidłowo, choć osoby te często posługu-
ją się dziwacznymi sformułowaniami, językiem nadzwyczaj dojrzałym, czasami 
teatralnym. Nie uwzględniają roli partnera w rozmowie, narzucają swoje tema-
ty. Ich funkcjonowanie społeczne jest zdecydowanie lepsze niż u osób z autyz- 
mem – lepiej potrafią się przystosować do społeczeństwa. W zespole Aspergera 
zdarzają się stereotypie i fiksacje, jednak w zdecydowanie mniejszym stopniu niż 
u dzieci z autyzmem. „Mimo bogatego zasobu leksykalnego i poprawnej składni, 
mowa u osób z zespołem Aspergera nie zawsze służy naprzemiennej komunikacji, 
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wymianie, przybraniu perspektywy innych osób” (Bigas, 2012, s. 371). U osób 
z zespołem Aspergera dostrzega się także labilność emocjonalną, problemy ze 
zrozumieniem własnych emocji. 

Podsumowując, zespół Aspergera jest to całościowe zaburzenie rozwoju 
mieszczące się w spektrum autyzmu. Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim 
upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, a także 
ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego. 

W zespole Aspergera, ze względu na kryteria psychopatologiczne, wyróż-
nia się 3 typy, które reprezentują specyficzne cechy osobowościowe i swoiste 
zachowania:
1. neurotyczne,
2. schizoidalne,
3. obsesyjno-kompulsywne (Panasiuk, 2015). 

Osoby z zaburzeniami schizoidalnymi sprawiają wrażenie chłodnych emo-
cjonalnie, wyalienowanych, pochłoniętych swoimi sprawami i przemyśleniami, 
„wyznają nietypowe przekonania i magiczne, stereotypowe myślenie” (Panasiuk, 
2015, s. 168). Najczęściej osoby te są określane jako mało empatyczne i uczucio-
we, emocjonalnie zdystansowane. Mają trudności z nawiązywaniem kontaktów, 
widoczne są skłonności do wycofywania się z relacji społecznych. Wypowiedzi 
osób z typem schizoidalnym zaskakują oryginalnością, ich poglądy zdecydowanie 
różnią się od poglądów większości ludzi. „Osoby mające schizoidalną osobowość 
często zachowują się niekonwencjonalnie, ekscentrycznie czy nawet dziwacznie” 
(McWilliams, 2009, s. 211). 

Osoby te cierpią z powodu alienacji, zachowują dystans, aby być pewnym swo-
jego bezpieczeństwa i odrębności. Jedną z ich najbardziej uwidocznionych cech 
jest lekceważenie konwencjonalnych oczekiwań społecznych. Osoby, u których 
kształtuje się osobowość schizoidalna, często są nadpobudliwe i łatwo ulegają 
nadmiernej stymulacji. „Oprócz autystycznego wycofania w świat fantazji, osoba 
schizoidalna korzysta również z innych prymitywnych mechanizmów obronnych, 
choć jednocześnie wykazuje godną pozazdroszczenia zdolność do autentyczności 
i talenty twórcze” (McWilliams, 2009, s. 213). „W codziennych zachowaniach 
wykazywały tendencję [osoby z zespołem Aspergera, schizoidalne – przyp. aut.] 
do intelektualizowania i teoretyzowania, ich działania były określone przez regu-
laminy i zasady, potrzeba intelektualnego porządkowania rzeczywistości wyraża-
ła się w czynnościach inwentaryzowania, systematyzowania czy klasyfikowania 
danych we wszystkich sferach aktywności życiowej” (Panasiuk, 2015, s. 168). 
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Kategorię osób neurotycznych stanowią jednostki odznaczające się chwiejnoś-
cią i wrażliwością emocjonalną, z niezbyt wysoką samooceną. Osoby te bardzo 
często przeżywają napady lęku i paniki, które pojawiają się bez żadnego powo-
du, mogą one dotyczyć konkretnie sprecyzowanych obaw lub czegoś zupełnie 
nieokreślonego. Niepokój ten najczęściej „odnosił się do przyszłych nieznanych 
sytuacji, przewidywanych w przyszłości problemów, mógł też wynikać z przeży-
tych doświadczeń, w których doznały krytyki lub odrzucenia” (Panasiuk, 2015,  
s. 168). Neurotycy to osoby, które są wrażliwe i mają tendencję do popadania 
w depresję i przeżywania załamań nerwicowych, bardzo głęboko reagują nawet 
na najbłahsze objawy odrzucenia. Dotkliwie odczuwają codzienny stres i słabo 
sobie z nim radzą, często są skrępowane, onieśmielone. 

Osobowość neurotyczna charakteryzuje się zaburzonym obrazem siebie i ota-
czającego ją świata. „Z powodu wewnętrznych konfliktów uznawani bywają za 
osoby dziwaczne i wyalienowane – obawa przed popełnieniem błędów powoduje 
u nich skłonność do perfekcji, niepokój o brak akceptacji wzmaga dążenie do sa-
mowystarczalności i niezależności” (Panasiuk, 2015, s. 169). Mają nierealistycz-
ny obraz świata i siebie, nie wyczuwają nastroju i intencji różnych ludzi. Przeważ-
nie odczuwają potrzebę uznania, a także uczucia, w wyniku czego taka osoba dość 
często zabiega o akceptację innych, a w razie odrzucenia przeżywa to niezwykle 
emocjonalnie. Podsumowując, osoby neurotyczne charakteryzują się względnie 
trwałą tendencją do doświadczania negatywnych stanów emocjonalnych, takich 
jak lęk, gniew, zazdrość, smutek, poczucie winy. 

Osoby z objawami osobowości obsesyjno-kompulsywnej są często bardzo dro-
biazgowe i uparte, pochłonięte regulaminami, instrukcjami, metodyką postępo-
wania. Zaburzenie osobowości manifestuje się w niedojrzałej i nieprzystosowa- 
wczej sztywności zachowania. Osoby te lubią mieć wszystko pod kontrolą. 
„O obsesyjno-kompulsywnej strukturze osobowości możemy wnioskować wtedy, 
gdy psychikę danej jednostki napędza myślenie i działanie, które wyraźnie przy-
ćmiewają odczuwanie, intuicję, słuchanie, zabawę, marzenia, działania twórcze 
i wszelką aktywność mniej instrumentalną i w mniejszym stopniu inspirowaną 
przez rozum” (McWilliams, 2009, s. 289). Aby mówić o występowaniu obsesyj-
no-kompulsywnego zaburzenia osobowości, dane osoby muszą przejawiać cztery 
lub więcej spośród następujących cech:
1. są zatroskani o szczegóły, zasady, kolejność, porządek, organizację lub plano-

wanie w takim stopniu, że główny cel działania zostaje zagubiony;
2. wykazują perfekcjonizm, który uniemożliwia dokończenie zadania, ponieważ 

nie są w stanie sprostać postawionym sobie wymaganiom;
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3. przesadnie poświęcają się pracy i wydajności, co prowadzi do rezygnacji z od-
poczynku i relacji z innymi ludźmi;

4. wykazują nadmierną dbałość o zasady, drobiazgowość i brak elastyczności 
w sprawach moralności, etyki lub wartości;

5. niechętnie zlecają innym pracę lub pracują wspólnie z innymi, chyba że postę-
puje się dokładnie w taki sposób, jakiego sobie życzą;

6. starają się jak najmniej wydawać na siebie i innych;
7. są nieustępliwi i nieugięci.

Są to osoby skoncentrowane na wykonywanej pracy lub czynności, pochłonię-
te nią, uporządkowane, perfekcjonistyczne, punktualne, skrupulatne. Lubią porzą-
dek i dyscyplinę, są osobami sztywnymi, nieelastycznymi, słabo adaptującymi się. 

TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ
Kompetencja komunikacyjna jest warunkiem wszelkich społecznych zacho-

wań językowych. Jest ona wiedzą używania języka odpowiednio do odbiorcy oraz 
do okoliczności towarzyszących procesowi komunikacji, umożliwia budowanie 
sensownych wypowiedzi. To indywidualna zdolność do zdobywania ważnych 
celów interakcyjnych w wybranych kontekstach społecznych przy użyciu odpo-
wiednich środków. Kompetencja komunikacyjna nazywana jest „nabytą w pro-
cesie socjalizacji wiedzą na temat wzorców zachowań interakcyjnych. [...] Re-
alizacja tych wzorców wymaga znajomości wzorców językowych zwyczajowo 
przypisanych określonym rolom społecznym [...] i zasad używania tych środków 
w różnych sytuacjach komunikacyjnych” (Grabias, 2012, s. 29).

„Kompetencja komunikacyjna obejmuje zdolność wybierania odpowiednich 
struktur językowych oraz umiejętność uwzględniania sytuacji mówienia, na którą 
składają się właściwości poznawcze i emocjonalne mówiącego, pełnione przez 
niego role społeczne, system norm i wartości” (Panasiuk, 2013, s. 99). Jest całą 
wiedzą dotyczącą posługiwania się językiem w jego procesie tworzenia i odbio-
rze. Wskazuje również wykorzystanie środków formalnych, zjawisk i mechani-
zmów języka zgodnie z rolą społeczną i sytuacyjną. 

Reguły kompetencji komunikacyjnej decydują o strukturze wypowiedzi 
i o wyborze środków językowych wypełniających tę strukturę.

Wszystkie reguły budowania wypowiedzi da się ująć w następującą 
formułę: kształt wypowiedzi zależy od tego, kto do kogo, w jakiej sytua-
cji i w jakim celu mówi. Czyli od biologicznych i umysłowych możliwo-
ści mówiącego (sprawność systemowa), od biologicznych i umysłowych 
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możliwości odbiorcy i od jego rangi społecznej (sprawność społeczna), 
od sytuacji, której wypowiedź dotyczy (sprawność sytuacyjna) i celu, 
jaki nadawca chce zrealizować (sprawność pragmatyczna) (Grabias, 
2012, s. 21). 

Sprawność komunikacyjna jest to zdolność budowania komunikatu poprawne-
go, zrozumiałego dla innych, dopasowanego do sytuacji komunikacyjnej. Składa-
ją się na nią następujące komponenty: sprawność społeczna, sprawność sytuacyj-
na, sprawność pragmatyczna. 

Sprawność społeczna „wymaga wiedzy na temat relacji społecznych zacho-
dzących w danej wspólnocie komunikatywnej i podzielanego przez tę wspólnotę 
systemu wartości” (Grabias, 2003, s. 320). Jest to wiedza złożona, która została 
utrwalona w tradycji kulturowej. Kształtowanie się sprawności społecznej trwa 
przez całe życie człowieka, ponieważ ciągle zmieniają się role, jakie osoba musi 
pełnić w życiu społecznym. „Sprawność ta jest ukoronowaniem wiedzy o języku 
i społeczeństwie” (Grabias, 2003, s. 320).

Sprawność sytuacyjna „polega na umiejętności posługiwania się językiem 
w wytworzonych przez społeczeństwo sytuacjach interakcyjnych. Wiąże się ona 
z wyborem środków językowych narzuconych przez temat wypowiedzi i miejsce 
jej powstania” (Grabias, 2003, s. 321). Komponentami tej sprawności są: czas, 
miejsce, temat rozmowy, liczba rozmówców, gatunek wypowiedzi. 

Sprawność pragmatyczna to „umiejętność osiągania celu założonego przez 
nadawcę wypowiedzi” (Grabias, 2003, s. 322). Jest powiązana z następującymi 
funkcjami:
1. emocjonalną – polega na umiejętności realizowania wypowiedzi o zabarwie-

niu emocjonalnym reprezentowanych przez nadawcę;
2. informacyjną – jest to umiejętność informowania odbiorcy o stanach rzeczy;
3. modalną – jest to umiejętność przekazywania informacji o stosunku nadawcy 

do rzeczywistości;
4. działania – jest to umiejętność nakłaniania odbiorcy lub też samego siebie do 

podjęcia i wykonywania czynności.
 

PROBLEM BADAWCZY
W toku badań nad profilami zaburzeń komunikacyjnych w zespole Aspergera 

zostały postawione następujące pytania badawcze:
1. Jaka jest specyfika kompetencji komunikacyjnej osób z zespołem Aspergera 

w subtypie:
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a) schizoidalnym?
b) neurotycznym?
c) obsesyjno-kompulsywnym?

2. Jaka jest specyfika sprawności komunikacyjnej osób z zespołem Aspergera 
w subtypie:
a) schizoidalnym?
b) neurotycznym?
c) obsesyjno-kompulsywnym?

3. Jakie są podobieństwa pomiędzy subtypami zespołu Aspergera w ramach kom-
petencji komunikacyjnej?

4. Jakie są różnice pomiędzy trzema subtypami zespołu Aspergera w ramach 
kompetencji komunikacyjnej?

5. Jakie są podobieństwa pomiędzy subtypami zespołu Aspergera w ramach 
sprawności komunikacyjnej?

6. Jakie są różnice pomiędzy subtypami zespołu Aspergera w ramach sprawności 
komunikacyjnej?

METODY BADAŃ
W badaniu eksperymentalnym wzięło udział trzech dorosłych pacjentów (jedna 

kobieta i dwóch mężczyzn) będących podopiecznymi Uniwersyteckiej Pracowni 
Logopedycznej Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie1. Osoby te poddano próbie eksperymental-
nej w postaci kwestionariusza badającego kompetencje i sprawności komunika-
cyjne, powstałego na bazie Standardu postępowania logopedycznego w przypad-
ku zaburzeń neurorozwojowych autorstwa Jolanty Panasiuk (2013). Zawiera się 
w nim badanie:
1. Kompetencji komunikacyjnej

a) rozumienia językowych reguł społecznych:
• rangi,
• typu kontaktu,

b) rozumienia językowych reguł sytuacyjnych:
• czasu,
• miejsca,
• tematu rozmowy,

1 Osoby były objęte terapią logopedyczną od października 2014 roku do czerwca 2015 roku, pod nad-
zorem dr hab. Jolanty Panasiuk.
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• liczby rozmówców,
• gatunku wypowiedzi,

c) rozumienia językowych reguł pragmatycznych:
• funkcji emocjonalnej,
• funkcji informacyjnej,
• funkcji modalnej,
• funkcji działania.

2. Sprawności komunikacyjnej
a) realizowania językowych reguł społecznych:

• rangi,
• typu kontaktu,

b) realizowania językowych reguł sytuacyjnych:
• czasu,
• miejsca,
• tematu rozmowy,
• liczby rozmówców,
• gatunku wypowiedzi,

c) realizowania językowych reguł pragmatycznych:
• funkcji emocjonalnej,
• funkcji informacyjnej,
• funkcji modalnej,
• funkcji działania.

Badaniom empirycznym w niniejszej pracy poddano 3 dorosłych pacjentów 
w przedziale wiekowym 18–27 lat z rozpoznanym zespołem Aspergera. W ob-
rębie grupy pacjentów wyróżniono ze względu na kryteria psychopatologiczne 
3 kategorie badanych, którzy przedstawiali specyficzne cechy osobowościowe 
i swoiste zachowania:
1. neurotyczne (pacjent 1),
2. schizoidalne (pacjent 2),
3. obsesyjno-kompulsywne (pacjent 3). 

Pacjent 1 to 18-letni mężczyzna, uczeń technikum specjalnego. W jego zacho-
waniu można było dostrzec tendencję do intelektualizowania i teoretyzowania, 
swoje działania ściśle określał przez wytyczne, regulaminy, zasady. Mężczyzna 
był pochłonięty swoimi zainteresowaniami, chętnie opowiadał o wspomnieniach 
z przeszłości. Ujawniała się w jego zachowaniu charakterystyczna aktywność emo-
cjonalna dotycząca określonej, ważnej dla niego tematyki. Bywał egocentryczny, 
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zajęty własnymi przemyśleniami. Pacjent nie nawiązywał, mimo licznych okazji, 
związków rówieśniczych obejmujących wzajemne zainteresowania, czynności, 
emocje. 

Pacjent 2 to 27-letnia kobieta, objęta wielospecjalistyczną opieką psychia-
tryczną, psychologiczną, logopedyczną, terapią integracji sensorycznej od 3. roku 
życia. Występowały u niej zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. W obrazie kli-
nicznym w przebiegu zespołu Aspergera u kobiety dominują cechy struktury lęko-
wej z napadami lęku panicznego, spadkami nastroju, zaniżoną samooceną, poczu-
ciem zagubienia. Pacjentka wykazywała nadwrażliwość na czynniki zewnętrzne 
związane ze światłem, dotykiem. Ma utrzymujące się natręctwa oraz rytuały. Jest 
lękliwa, niespokojna, nie lubi wchodzić w interakcje społeczne.

Pacjent 3 jest 27-letnim mężczyzną. To osoba sumienna i perfekcyjna. Męż-
czyzna nie ma większej potrzeby nawiązywania interakcji z innymi osobami. 
Często nieprawidłowo interpretuje sygnały społeczne. Jego mimika i mowa ciała, 
ekspresja bywają nieadekwatne do sytuacji. Narzuca sobie w codziennym życiu 
specyficzne zainteresowania. Posługując się mową, prezentuje osobliwe cechy 
głosu. Posiada swoiste stereotypie ruchowe – potrząsa dłońmi, nerwowo pociera 
dłonie o uda.

ANALIZA MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO
„Diagnozowanie autystycznego spektrum zaburzeń jest ustrukturowaną i wielo- 

specjalistyczną procedurą. [...] Logopedyczna ocena zachowań językowych musi 
uwzględniać charakterystykę kliniczną, ocenę psychologiczno-pedagogiczną 
i uwarunkowania społeczne badanego, a także jego aktualne możliwości porozu-
miewania się z otoczeniem” (Panasiuk, 2015, s. 164). Przedmiotem analizy stały 
się odpowiedzi pacjentów udzielone podczas próby eksperymentalno-klinicznej. 

Wyniki przeprowadzonych badań nad kompetencją komunikacyjną i spraw-
nością komunikacyjną są podstawą do zdiagnozowania subtypu w zespole Asper-
gera. Po podsumowaniu wszystkich prób tabela z otrzymanymi wynikami przed-
stawia się następująco:



110 Biuletyn Logopedyczny Nr 1–2 (28–29) 2014/2015

Tabela 1. Ocena kompetencji i sprawności komunikacyjnych u badanych 
osób z  zespołem Aspergera (oznaczenia: + stan prawidłowy,  
+/- lekkie zaburzenia, -/+ średnie zaburzenia, - znaczne zaburzenia) 

Kompetencja komunikacyjna

Reguły Pacjent 1 Pacjent 2 Pacjent 3

społeczne + –/+ +/–

sytuacyjne + –/+ +/–

pragmatyczne +/– –/+ +/–

Sprawność komunikacyjna

Reguły Pacjent 1 Pacjent 2 Pacjent 3

społeczne +/– –/+ +/–

sytuacyjne +/– –/+ +/–

pragmatyczne +/– –/+ +/–

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie wyników badań wyróżniono w grupie badanych osób z zespołem 
Aspergera 3 profile: schizoidalny, neurotyczny i obsesyjno-kompulsywny. Każdy 
z subtypów objawia się w specyfice zachowań językowych i komunikacyjnych. 
„Postać schizoidalna wiąże się przede wszystkim z zaburzeniami reguł komunika-
cyjnych, odmiana neurotyczna – z zakłóceniami w sferze interakcji społecznych, 
a subtyp obsesyjno-kompulsywny – z ograniczeniami w realizacji jednostek sy-
stemu językowego” (Panasiuk, 2015, s. 178). 

Odnosząc się do wyników uzyskanych przez Panasiuk, zawartych w artykule 
Skala do oceny profilu zaburzeń językowych w zespole Aspergera, stwierdza się, że:
1. Pacjent 1 prezentuje subtyp schizoidalny z elementami subtypu obsesyjno-

-kompulsywnego.
2. Pacjent 2 prezentuje subtyp neurotyczny.
3. Pacjent 3 prezentuje subtyp obsesyjno-kompulsywny.

Na podstawie zebranego materiału określono, że pacjent 1 prezentuje subtyp 
schizoidalny z elementami substytutu obsesyjno-kompulsywnego. Pacjent bardzo 
dobrze funkcjonuje w zakresie rozumienia reguł społecznych, sytuacyjnych czy 
pragmatycznych, jego wyniki są niemal identyczne jak u osoby bez zaburzeń. 
Mężczyzna nieco gorzej radzi sobie z realizacją. 

U pacjenta 2 występuje profil neurotyczny. Kompetencja komunikacyjna jest 
znacznie zaburzona. Pacjentka ma trudności z określaniem relacji występujących 
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pomiędzy mówiącymi, a także z rozumieniem emocji, informacji, modalności 
i działania. Występują też problemy z realizowaniem reguł społecznych, sytua-
cyjnych czy pragmatycznych. Pacjentka w swoich wypowiedziach często używa 
form bezosobowych, jej sformułowania są krótkimi komunikatami. 

Po przeprowadzonych analizach materiału stwierdzono, że u pacjenta 3 wy-
stępuje profil obsesyjno-kompulsywny. Mężczyzna niepoprawnie interpretuje 
sygnały społeczne, wykazuje deficyty w rozumieniu i realizowaniu reguł społecz-
nych, sytuacyjnych i pragmatycznych. 

Określenie subtypu zaburzeń w zespole Aspergera jest podstawą do ustalenia 
programu terapeutycznego, „optymalnego do przełamywania istniejących deficy-
tów językowych i komunikacyjnych w poszczególnych postaciach zespołu” (Pa-
nasiuk, 2015, s. 177). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby z zespołem Aspergera mają duże 
problemy w komunikacji. Deficyty w języku, komunikowaniu się i zachowaniach 
społecznych są integralne i od siebie wzajemnie zależne, dlatego też w zespole 
Aspergera często występują trudności z dostrzeganiem i rozpoznawaniem uczuć, 
intencji w zachowaniach innych osób, nazywaniem ich i informowaniem o nich. 
Osoby z zespołem Aspergera przeważnie reagują nieadekwatnie do sytuacji, nie 
respektują obowiązujących reguł społecznych, są nieudolne w rozwijaniu i utrzy-
mywaniu relacji z innymi osobami. 

ZAKOŃCZENIE
W artykule ukazano specyfikę kompetencji i sprawności komunikacyjnych 

w przypadkach zespołu Aspergera. Wyniki badań empirycznych wskazały, że 
w różnych profilach psychopatologicznych zespołu Aspergera występują osobne 
profile zaburzeń w zachowaniach komunikacyjnych.

Specyficzne profile zaburzeń osobowościowych doprowadzają do występo-
wania osobnych paradygmatów zaburzeń w sferze komunikacyjnej, powodując 
zróżnicowane zaburzenia sprawności interakcyjnych u poszczególnych osób z ze-
społem Aspergera. 

Profil schizoidalny odznacza się znaczną swobodą wchodzenia w interakcje 
językowe, zdolnościami do podtrzymywania dialogu, wysokimi sprawnościami 
lingwistycznymi przy ograniczeniu sprawności pragmatycznych i naruszaniu 
społecznych oraz sytuacyjnych uwarunkowań interakcji. W profilu neurotycz-
nym zespołu Aspergera widoczne są znaczne ograniczenia w nawiązywaniu inter- 
akcji, redukcja zachowań językowych werbalnych i niewerbalnych przy dobrze 
rozwiniętych kompetencjach komunikacyjnych oraz językowych. W profilu 
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obsesyjno-kompulsywnym stwierdzono ograniczenia zdolności interakcyjnych 
związanych z ograniczeniami poznawczych aspektów wypowiedzi i stereotypi-
zacją sądów. 

Reasumując, zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwojowym 
mieszczącym się w spektrum autyzmu. Wyróżnia się w nim trzy subtypy: schizo-
idalny, neurotyczny i obsesyjno-kompulsywny. W zaburzeniu dostrzegane są de-
ficyty językowe – w każdej odmianie inny aspekt jest nieprawidłowy. Aby dobrze 
dopasować terapię, należy przeprowadzić wnikliwą diagnozę, która opiera się na 
ocenie kompetencji i sprawności. Stan wymienionych aspektów jest najważniej-
szym elementem diagnozy, a tym samym punktem wyjścia do rozpoczęcia odpo-
wiedniej terapii logopedycznej.
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Językowe wykładniki łagodnych 
zaburzeń poznawczych u osób 

z cukrzycą

Aneta Kozieł

STRESZCZENIE
Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się 
hiperglikemią. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z zaburzeniem 
funkcjonowania wielu narządów i układów. Konsekwencje cukrzy-
cy zwykle są opisywane w kontekście zaburzeń funkcji układu ner-
wowego, ale zaburzeniom poznawczym poświęcono jak dotychczas 
niewiele uwagi. Celem prowadzonych badań była ocena łagodnych 
zaburzeń poznawczych u osób w podeszłym wieku chorujących na 
cukrzycę. Zaobserwowano różnice w funkcjonowaniu językowym 
między pacjentami z grup objętych badaniem w zakresie mierzonych 
zmiennych. Osoby starsze z cukrzycą osiągają znacząco niższe wyni-
ki w odniesieniu do funkcji poznawczych niż zdrowe osoby. Różnice 
dotyczą: dokonywania analizy i syntezy myślowej, rozumienia oraz 
użycia znaczeń metaforycznych, uwagi, fluencji słownej zarówno 
w odniesieniu do kategorii, jak i do antonimów i synonimów. 

SŁOWA KLUCZOWE
cukrzyca, łagodne zaburzenia poznawcze

SUMMARY
Diabetes is a group of metabolic diseases characterized by hypergly-
cemia. Chronic hyperglycemia is associated with damage of many 
organs and systems. The consequences of diabetes are usually de-
scribed in the context of the dysfunction of the nervous system but 
cognitive disorders were given little attention. The differences among 
examined group were observed. Older people with diabetes achieve 
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WSTĘP
Pomimo niewątpliwych postępów diagnostycznych i terapeutycznych wiele 

chorób somatycznych i psychicznych negatywnie wpływa na jakość życia pacjen-
tów, utrudniając im codzienne funkcjonowanie. Do tych jednostek chorobowych 
zalicza się cukrzycę, która w znacznym stopniu przysparza problemów w różnych 
aspektach: fizycznym, emocjonalnym oraz społecznym. Przedstawienie wpływu 
tego zaburzenia na funkcjonowanie poznawcze pacjentów jest istotne ze wzglę-
du na kilka czynników. Po pierwsze, obniżenie sprawności funkcji poznawczych 
powoduje gorszą kontrolę cukrzycy, co w konsekwencji nasila jej objawy. Cho-
rzy z głębszymi deficytami poznawczymi mają niejednokrotnie trudności w zro-
zumieniu i zastosowaniu zaleceń lekarskich. Co więcej, częściej wymagają oni 
pomocy osób trzecich podczas codziennej aktywności. Bardzo istotne wydaje się 
monitorowanie funkcjonowania poznawczego nie tylko w momencie diagnozy, 
ale także na kolejnych etapach trwania choroby. Umożliwia to podjęcie właści-
wych działań profilaktycznych (Talarowska, 2011). 

Cukrzyca stanowi narastający problem zdrowia publicznego. Wyniki badań 
epidemiologicznych wskazują, że choroba ta skraca życie i w znacznym stopniu 
pogarsza jego jakość (Pierzchała i Kozub-Doros, 2005). W opracowaniach dość 
dobrze opisane jest oddziaływanie cukrzycy na stan somatyczny pacjentów, jed-
nak wpływ tej choroby na funkcjonowanie poznawcze człowieka nie był jak dotąd 
szczegółowo analizowany. Wśród badaczy podejmujących w swoich opracowa-
niach to zagadnienie są głównie psychologowie oraz lekarze neurolodzy (Kozub-
-Doros i wsp., 2010; Talarowska i wsp., 2008; Kwiatkowska i wsp., 2005). Deficyt 
doniesień w zakresie omawianej tematyki na gruncie polskiej gerontologopedii 
stał się inspiracją do podjęcia badań.

Cukrzyca powoduje ostre powikłania metaboliczne, jak i przewlekłe po-
wikłania narządowe, wśród których istotny udział mają powikłania w układzie 

significantly lower scores in relation to the examined cognitive func-
tion than healthy people. The differences concern: making analysis 
and synthesis of thought, understanding and use of metaphorical 
meanings, attention, verbal fluency in both categories, antonyms and 
synonyms.   

KEY WORDS
diabetes, Mild Cognitive Impairment (MCI)
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nerwowym. Wpływ cukrzycy na ośrodkowy układ nerwowy jest wieloaspekto-
wy. Schorzenie to często przebiega w sposób niemy klinicznie. Pierwsze prace 
na temat oddziaływania cukrzycy na funkcje intelektualne opublikowali Walter 
Richard Miles i Howard Root w 1922 roku, zwracając uwagę na gorszą pamięć, 
osłabienie umiejętności arytmetycznych i niewydolność psychoruchową u cho-
rych na cukrzycę (Pierzchała i Kozub-Doros, 2005).

Większość autorów literatury obcojęzycznej (Kanaya i wsp., 2004; Pasquier, 
2006; van Harten, 2007) zgadza się, że cukrzyca negatywnie wpływa na spraw-
ność poznawczą chorych. Brigitte Lobnig zauważa, że istnieją niewielkie różnice 
w zakresie funkcjonowania poznawczego w odniesieniu do obydwu typów cuk-
rzycy w porównaniu do grupy osób zdrowych (Lobnig i wsp., 2005). Również 
Kuo Hsu-Ko donosi o ogólnym spowolnieniu procesów myślowych u chorych na 
cukrzycę (Hsu-Ko i wsp., 2005). W grupie osób po 60. roku życia już po 4 latach 
od zidentyfikowania choroby zaobserwowano istotne obniżenie w zakresie spraw-
ności poznawczych w porównaniu z osobami zdrowymi (Fontbonne i wsp., 2001). 
Zdaniem innych autorów (Ott i wsp., 1999; Arvanitakis i wsp., 2004) cukrzyca 
zwiększa dwukrotnie prawdopodobieństwo wystąpienia demencji zarówno naczy-
niopochodnej, jak i tej rozwijającej się w wyniku choroby Alzheimera. Tali Cukier-
man w swych rozważaniach zaproponował, aby obniżenie sprawności poznawczej 
zaliczyć do grupy przewlekłych komplikacji cukrzycy (Cukierman i wsp., 2005). 

Cukrzyca typu 2 powoduje zaburzenia: pamięci słownej i przestrzennej, efek-
tywności procesów uwagi, fluencji słownej, funkcji zależnych od płata czołowe-
go, głównie funkcji kojarzeniowych, sprawności psychomotorycznych (Arvanita-
kis i wsp., 2006; Awad i wsp., 2004). Florence Pasquier (2006) opisuje dodatkowo 
obniżenie efektywności funkcji wykonawczych w tej grupie pacjentów. 

Również wśród polskich autorów poruszany jest temat wpływu cukrzycy na 
zaburzenia kognitywne. Między innymi Joanna Kurzawa podkreśla, że u znaczne-
go odsetka starszych chorych na cukrzycę występują zaburzenia funkcji poznaw-
czych (Kurzawa i wsp., 2004). Także w wynikach badań Marka Derkacza wy-
kazano związek między cukrzycą a funkcjonowaniem kognitywnym osób z tym 
schorzeniem (Derkacz i wsp., 2005). Udowodniono istotne obniżenie pamięci ope-
racyjnej, selektywności uwagi, szybkości psychoruchowej oraz analizy złożonych 
informacji u osób z cukrzycą w porównaniu z grupą kontrolną zdrowych osób. 
Ilona Kozub-Doros stwierdziła istotny wpływ zaburzeń metabolicznych na układ 
nerwowy, a także konieczność uwzględnienia w opiece nad chorym na cukrzycę 
monitorowania funkcji poznawczych (Kozub-Doros i wsp., 2010). Kolejny wnio-
sek z badań tej autorki wskazywał, że insulinoterapia znacząco pogarsza pamięć 
świeżą i trwałość uwagi. Obserwacje Moniki Talarowskiej (2007) potwierdzają, 
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że chorzy na cukrzycę osiągają zdecydowanie niższe wyniki w zakresie funkcji 
poznawczych niż osoby zdrowe, wśród nich: funkcji wykonawczych, wzrokowo-
-przestrzennej pamięci operacyjnej, analizy i syntezy myślowej, szybkości psycho- 
motorycznej, koncentracji i podzielności uwagi oraz efektywności uczenia się. 

W badaniu przeprowadzonym przez autorów niniejszego artykułu potwier-
dzono doniesienia wyżej wymienionych naukowców dotyczące niekorzystnego 
wpływu cukrzycy na stan pamięci, procesów uwagi, fluencji słownej, a także 
funkcji wykonawczych.

Dane o poziomie spadku sprawności procesów poznawczych nie są jednak 
jednoznaczne. Są badacze, którzy podważają nasilenie zaburzeń kognitywnych 
w grupie chorych na cukrzycę w stosunku do grupy kontrolnej (Kokoszka i Kot, 
2007). Analiza piśmiennictwa wskazuje, że w 6 z 11 badań porównujących funk-
cjonowanie procesów poznawczych za pomocą testów przesiewowych nie stwier-
dzono istotnych statystyczne różnic pomiędzy grupami chorych na cukrzycę a gru-
pami osób zdrowych (Awad i wsp., 2004). Związek cukrzycy i zaburzeń funkcji 
kognitywnych jest złożony i skomplikowany (Derkacz i Marczewski, 2005).

Kurzawa podkreśla też, że na występowanie zaburzeń funkcji poznawczych 
w sposób znaczący wpływa niski stopień wykształcenia, życie w środowisku wiej-
skim oraz samotność (Kurzawa i wsp., 2004). Również Kozub-Doros zaobserwo-
wała, że niekorzystne oddziaływanie cukrzycy na funkcje poznawcze zaznacza się 
szczególnie u osób o niskim poziomie wykształcenia i w starszym wieku (Kozub-
-Doros i wsp., 2010).

Niski poziom wykształcenia może stanowić wytłumaczenie częstszego wy-
stępowania zaburzeń kognitywnych w grupie chorych na cukrzycę. Wiadomo 
bowiem, że tak zwana „rezerwa poznawcza” jest tym większa, im wyższy jest 
stopień wykształcenia, gdyż daje ona możliwość ciągłego poszerzania zasobów 
wiedzy (Bilikiewicz i wsp., 2001; Gabryelewicz, 2003).

MATERIAŁ I METODY
Do badań włączono osoby starsze w wieku 60–70 lat, chorujące na cukrzycę 

typu 2 minimum 7 lat. Kryterium włączające umotywowane było teoretycznymi 
podstawami badań, to znaczy u osób w takim przedziale wiekowym najbardziej 
widoczne są zaburzenia funkcji poznawczych, a obraz kliniczny nie jest zamazany 
możliwością występowania demencji. Kryterium wyłączenia z badań stanowiły: 
brak logicznego kontaktu z chorymi, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia psy-
chiczne, choroby układu krążenia w stadium niewydolności. Ostatecznie bada-
niu poddano 7 osób w wieku starszym, w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn. Badania 
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przeprowadzono w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach. Średnia wieku bada-
nych wynosiła 66 lat ± 3,46 (minimum 60 lat, maksimum 70 lat). 

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym 
(42,86%) i średnim (42,86%). Tylko jedna osoba legitymowała się wykształce-
niem zawodowym (14,28%). 

Grupą kontrolną dla osób chorych na cukrzycę była grupa 7 osób bez cukrzycy 
i chorób przewlekłych w wywiadzie, również zamieszkująca DPS w Kielcach. 
Badaniu poddano 3 kobiety i 4 mężczyzn. Średnia wieku osób badanych wynosiła 
65,14 lat ± 3,71. Wiek osób badanych mieścił się w granicach 60–70 lat. 

Wśród respondentów z grupy kontrolnej najwięcej osób posiadało wykształ-
cenie średnie (42,86%), pozostali legitymowali się wykształceniem zawodowym 
(28,57%) oraz podstawowym (28,57%).

Dokładną charakterystykę grup przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka grupy badawczej i grupy kontrolnej

Grupa badawcza Grupa kontrolna

Osoby starsze chore na cukrzycę Osoby starsze niechorujące na cukrzycę

Kobiety
Mężczyźni

3 osoby
4 osoby

3 osoby
4 osoby

Wiek 66 lat ± 3,46 65,14 lat ± 3,71

Wykształcenie:
podstawowe

zawodowe
średnie

3 osoby (42,86%)
1 osoba (14,28%)
3 osoby (42,86%)

2 osoby (28,57%)
2 osoby (28,57%)
3 osoby (42,86%)

Źródło: opracowanie własne.

Dokonując szczegółowej analizy wyników zawartych w zestawieniu, stwier-
dzono, że grupa badawcza i kontrolna były zbliżone pod względem płci, wieku 
oraz wykształcenia. 

Analiza funkcji poznawczych, przedstawionych w niniejszym artykule, jest 
elementem większych badań. Wybrano i opisano te próby, które są decydujące dla 
języka: znaczenia metaforyczne, narracja oraz operacje metajęzykowe. W przy-
padku badania niektórych funkcji zastosowano dodatkowe kryterium czasu w celu 
możliwości porównania grupy badawczej oraz kontrolnej. Czas został dobrany 
po wcześniej wykonanych próbach na osobach w młodym wieku. Test do analizy 
funkcji językowych składał się z następujących podtestów:
Podtest 1. – analiza i synteza myślowa – składał się z prób badających analizę 
myślową oraz syntezę myślową. 
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Podtest 2. – znaczenia metaforyczne – składał się z badania umiejętności rozu-
mienia znaczenia wyrażeń porównawczych i frazeologizmów oraz użycia wyra-
żeń porównawczych i frazeologizmów. W pierwszej kolejności badano rozumie-
nie znaczeń metaforycznych, a następnie ich użycie. 
Podtest 3. – narracja – składał się z badania umiejętności rozumienia kategorii 
narracyjnych, a następnie ich tworzenia. 
Podtest 4. – operacje metajęzykowe – składał się z badania umiejętności kate-
goryzacji: wskazywanie elementów spoza klasy i łączenie elementów w klasy, 
następnie badano synonimię: rozumienie relacji synonimicznych oraz podawanie 
synonimów, antonimię: rozumienie relacji antonimicznych oraz podawanie an-
tonimów, a także umiejętność definiowania: rozumienie oraz tworzenie definicji. 

WYNIKI BADAŃ
W zakresie badania analizy i syntezy myślowej w obu grupach nieznacznie gor-

sze wyniki dotyczą syntezy myślowej. Należy zwrócić jednak szczególną uwagę 
na istotnie wyższe wyniki w grupie kontrolnej w porównaniu do grupy badawczej. 

Ankietowani chorzy na cukrzycę nie potrafili wykonać zadania polegającego 
na znalezieniu w ciągu liter po jednym wyrazie w wierszu, a następnie ułożeniu 
zdania składającego się z poszczególnych wyrazów. Nie zdołali również nadać 
tytułu podanemu tekstowi, natomiast bez problemu stworzyli tytuł dla przedsta-
wionej fotografii. W grupie kontrolnej zarówno pierwsze zadanie, jak i drugie wy-
konali wszyscy badani. 

Trudność sprawiała również interpretacja podanych tekstów:
1. Bezrobotny Nowak poszedł po chleb, ale spotkał go zawód.
 Odpowiedzi: No poszedł szukać chleba, na pewno nie miał pieniędzy, no i za-

wodu niestety nie zdobył, nie skończył zawodówki czy magistra, jakieś zajęcie 
złapał, znalazł pracę?

 Po drodze ktoś mu dał, no gdzieś go ktoś zaczepił i dał mu pracę. 
 Był bezrobotny i może akurat potrzebowali kogoś do pracy.
2. – Jadłeś coś poza domem?
 – W ogóle nie jadłem domu.
 Odpowiedzi: w większości przypadków osoby badane skarżyły się na brak 

przyimka „w” w zdaniu: W ogóle nie jadłem domu. Ankietowani pomijali rów-
nież tę kwestię i w swoich wyjaśnieniach mówili, że w domu nie jadł, tylko 
gdzieś indziej.

3. „Narobiłaś niezłego bigosu” – pochwalił gość kucharkę. 
 Odpowiedzi: rozlałeś piwo, to go wypij, to samo znaczy co narobiłeś bigosu, 
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narobiła kłopotu, coś niedobrego do bigosu dodała. Osoby badane, które nie-
prawidłowo zinterpretowały podany tekst, nie wzięły pod uwagę kluczowego 
słowa pochwalił zawartego w tym zdaniu, świadczącego o konieczności do-
słownego zrozumienia. 
Błędy pojawiały się ponadto w interpretacji aforyzmów:

1. Przyjaciel to ktoś, kto wchodzi, gdy inni wychodzą.
 Odpowiedzi: przyjaciel, jak przyjdzie to trochę posiedzi, a potem przychodzą 

inni, złodziej jakiś ten przyjaciel?, przyjaciel często nas odwiedza i chcemy być 
z nim sami, dlatego wchodzi, jak już nikogo nie ma, przyjaciel to ktoś, kto jest 
dyskretny i nie chce przeszkadzać, jak z kimś rozmawiamy.

2. Nawet cień przyjaciela starczy, by uczynić człowieka szczęśliwym. 
 Odpowiedzi: bo przyjaciel chodzi za nami jak cień, trzeba szanować drugiego 

człowieka.
3. Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem. 
 Odpowiedzi: dobrze, że człowiek ma charakter.

Błędy w próbach dotyczących analizy i syntezy myślowej w dużej mierze wy-
nikały z zaburzeń percepcji wzrokowej, zaburzeń koncentracji i uwagi, a także 
z bardzo dosłownego rozumienia tekstów oraz aforyzmów.

Aby dokonać analizy i syntezy myślowej, człowiek musi posiadać umiejętność 
analizy i syntezy wzrokowo-literowej oraz analizy i syntezy głoskowej. U osób 
starszych z cukrzycą powyższe sfery są zaburzone. Można więc wnioskować, że 
z tego wynika niski procent poprawnych odpowiedzi, jakie wskazano w zadaniach 
sprawdzających analizę i syntezę myślową. 

Podsumowanie wyników badania analizy i syntezy myślowej przedstawiono 
na wykresie 1.

Wykres 1. Analiza i synteza myślowa – podsumowanie wyników badań 
w grupie badawczej i w grupie kontrolnej

Źródło: opracowanie własne.



120 Biuletyn Logopedyczny Nr 1–2 (28–29) 2014/2015

W zakresie badania znaczeń metaforycznych ankietowani w grupie badawczej 
uzyskali niższe wyniki w obrębie rozumienia wyrażeń porównawczych i frazeo- 
logizmów, natomiast w grupie kontrolnej słabsze wyniki dotyczyły użycia wyra-
żeń porównawczych i frazeologizmów.

W przypadku zadania, w którym należało przyporządkować do podanego 
związku frazeologicznego odpowiedni rzeczownik, osoby badane odpowiadały 
następująco: 

a) dbać o własną skórę – wizerunek, czysty, myć się często, siedzieć cicho, że 
dba się o umysł i ciało, że dba się o siebie, czyścioch;

b) podobni jak dwie krople wody – bliźniaki, podobne siostry do siebie, sklo-
nowany człowiek, bracia;

c) mieć węża w kieszeni – to jakiś cyrkowiec musi być, żeby pieniędzy dużo 
było, złodziej;

d) na dwoje babka wróżyła – dobrze babka mówi wnuczkom, coś nie wyjdzie, 
jak się tak mówi, różnie to bywa, fifty-fifty.

W przypadku zadania polegającego na podaniu znaczenia frazeologizmów 
błędne odpowiedzi były następujące:

a) pierwsza jaskółka wiosny nie czyni – nie wiąże się to z jaskółką, tylko może 
być też bocian, miałam do czynienia z tymi jaskółkami, bo robiły mi gniazda 
na balkonie, ale co to znaczy, to nie wiem, jaskółki przylatują na wiosnę;

b) obiecywać gruszki na wierzbie – wiem, że tak się mówi, ale przecież gruszki 
nie są na wierzbie, obiecywać coś głupiemu;

c) harować jak wół – bo i zarobi się więcej, być pracowitym;
d) wyjść jak Zabłocki na mydle – niedobrze, coś nierealnego;
e) zamienił stryjek siekierkę na kijek – z rynny pod rynnę, znaczy to samo.

Błędy w rozumieniu wyrażeń porównawczych i frazeologizmów u osób ba-
danych wynikały głównie z podawania dosłownego, a nie metaforycznego zna-
czenia. Zdarzało się również, że pacjenci wyjaśniali opisowo, co można z czymś 
robić, albo o kim się we wskazany sposób mówi, nie tłumacząc jednak znaczenia 
frazeologizmu. 

Błędy w użyciu wyrażeń porównawczych i frazeologizmów u badanych wy-
nikały z ich nieznajomości bądź zaburzeń fluencji słownej w zakresie podawania 
porównań. W związku z tym w zadaniu polegającym na uzupełnieniu porównań: 
okrągły jak..., ciemny jak..., biały jak..., suchy jak..., chytry jak..., wierny jak..., 
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uparty jak..., pracowity jak..., wolny jak..., osoby starsze z cukrzycą często nie 
udzielały żadnej odpowiedzi. Grupa kontrolna zdecydowanie szybciej podawała 
porównania niż grupa badawcza. W zadaniu, w którym należało wymienić rze-
czowniki najczęściej łączące się ze wskazanymi wyrazami: zakazany..., ...Obieca-
na, ...gordyjski, sądny..., syreni..., dozgonna..., końskie..., ankietowani nie odpo-
wiadali w ogóle lub podawali błędne odpowiedzi: 

a) ziemia obiecana – nagroda, podwyżka, no różne rzeczy można obiecywać, 
nagroda, gruszka pod wierzbą;

b) końskie zdrowie – no to, to wiadomo… no nie pamiętam słowa, koński łeb.

Podsumowanie wyników badania rozumienia i użycia wyrażeń porównaw-
czych oraz frazeologizmów przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2. Rozumienie i użycie wyrażeń porównawczych oraz 
frazeologizmów – podsumowanie wyników badań w grupie 
badawczej i w grupie kontrolnej

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie narracji w obu grupach ankietowani uzyskali gorsze wyniki w ro-
zumieniu kategorii narracyjnych niż w ich tworzeniu. Grupa badawcza osiągnęła 
istotnie niższe rezultaty w zakresie rozumienia w stosunku do grupy kontrolnej. 
Wynikało to głównie z zaburzeń uwagi występujących u starszych osób z cukrzy-
cą. Błędy mogły być spowodowane również obniżoną koncentracją, a ponadto 
zaburzeniami pamięci krótkotrwałej. Ankietowani mieli do wykonania dwa zada-
nia. Zadanie 1. polegało na wysłuchaniu historyjki, a następnie ułożeniu podanych 
zdjęć w odpowiedniej kolejności. Osoby z grupy badawczej nie były w stanie sku-
pić uwagi na słuchanym tekście. Zadanie 2. polegało na wysłuchaniu opowiadania, 
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a później sformułowaniu odpowiedzi na pytanie do niego ułożone. Osoby, które 
udzielały błędnej odpowiedzi, myliły fakty lub dopowiadały elementy niezawarte 
w opowiadaniu. Warto zauważyć, że osoby z grupy badawczej miały problem 
z precyzyjnym używaniem określeń, na przykład ona poszła tam, tam koło tego.

Osoby badane zdecydowanie lepiej radziły sobie z tworzeniem narracji. Może 
to wynikać z tego, że miały one do dyspozycji pomocniczy materiał obrazko-
wy oraz materiał słowny. Ankietowani mieli do wykonania dwa zadania. Zadanie  
1. polegało na opisaniu obrazka. Wszyscy ankietowani, zarówno w grupie ba-
dawczej, jak i kontrolnej, poprawnie wykonali to zadanie. U części osób w gru-
pie badawczej zaobserwowano trudność w przypominaniu sobie słów, natomiast 
opis fotografii był prawidłowy. Zadanie 2. polegało na zbudowaniu sensownego 
tekstu, w którym zostaną użyte wszystkie z podanych słów: piasek, domek, fale, 
las, śpiew, szelest, odpoczynek, wakacje. Błędne odpowiedzi były spowodowane 
pomijaniem niektórych podanych wyrazów i nieużywaniem ich w opowiadanym 
tekście. Mogło to wynikać z zaburzeń jednego z procesów funkcji wykonaw-
czych: przerzutności uwagi. 

Podsumowanie wyników badania rozumienia i tworzenia narracji przedstawio-
no na wykresie 3.

Wykres 3. Rozumienie i tworzenie narracji – podsumowanie wyników 
badań w grupie badawczej i w grupie kontrolnej

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie operacji metajęzykowych najtrudniejsze dla grupy badawczej oka-
zały się zadania sprawdzające rozumienie definicji, natomiast dla grupy kontrol-
nej próby dotyczące tworzenia synonimów. Największy zaś procent poprawnych 
odpowiedzi ankietowani z obu grup uzyskali w zadaniach odnoszących się do 
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rozumienia synonimów. W grupie kontrolnej równie łatwe okazały się zadania 
dotyczące rozumienia antonimów.   

W zakresie dokonywania operacji metajęzykowych grupa badawcza popełnia-
ła liczne błędy. Głównie były one spowodowane obniżeniem fluencji słownej za-
równo w odniesieniu do kategorii, jak i antonimów oraz synonimów. 

Wykres 4. Porównanie wyników badania operacji metajęzykowych 
uzyskanych przez grupę badawczą i kontrolną

Źródło: opracowanie własne.

Analizując wyniki badania procesu kategoryzacji, można zauważyć, że ankie-
towani w obu grupach uzyskali gorsze wyniki w zakresie umiejętności łączenia 
elementów w klasy niż w zakresie umiejętności wskazywania elementów spoza 
klasy. Grupa badawcza miała prawie o połowę niższy procent poprawnych od-
powiedzi niż grupa kontrolna w odniesieniu do obu badanych zmiennych. Błędy 
w zakresie wskazywania elementów spoza klasy były spowodowane głównie do-
strzeganiem kategorii nadrzędnych, a nie uświadomieniem sobie istnienia kate-
gorii bardziej szczegółowych. Osoby badane miały do wykonania dwa zadania. 
Zadanie 1. polegało na wskazaniu wyrazu niepasującego do pozostałych w nastę-
pujących przykładach:

a) orchidea, kalia, grab, frezja – wśród błędnych odpowiedzi badani wskazy-
wali, że nie pasuje wyraz kalia; można wnioskować, że pacjenci nie znali 
nazw kwiatów lub nie umieli znaleźć kategorii, która wykluczałaby grab 
jako wyraz niepoprawny; 
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b) Jowisz, Saturn, Mars, Droga Mleczna – ankietowani, którzy błędnie odpo-
wiedzieli, uważali, że wszystkie określenia do siebie pasują, bo są związane 
z astronomią. Osoby badane umiały znaleźć tylko jedną kategorię – „nazwy 
związane z astronomią”, natomiast nie potrafili wskazać kategorii bardziej 
szczegółowej, która pozwoliłaby na wykluczenie jednego wyrazu;

c) kamera, aparat fotograficzny, mysz bezprzewodowa, skarbonka – wśród 
błędnych odpowiedzi pojawiła się mysz bezprzewodowa, co wynikało 
z tego, że badana osoba nie znała znaczenia tego słowa;

d) truskawka, ziemniak, poziomka, gruszka – ankietowani, którzy udzielili nie-
prawidłowej odpowiedzi, uznali, że: nie pasuje gruszka, bo jest na drzewie 
lub wszystko to są rośliny, więc wszystko pasuje. Pierwsza błędna odpo-
wiedź spowodowana była tym, że osoba badana nie dostrzegła poprawnej 
kategorii, ale użyła innej do zakwalifikowania wybranego przez siebie ele-
mentu; druga błędna odpowiedź wynikała z tego, że osoba badana pojmo-
wała jedynie kategorię ogólną – rośliny, nie umiała natomiast w obrębie 
kategorii ogólnej wyróżnić kategorii szczegółowej, dzięki której możliwa 
byłaby eliminacja jednego wyrazu;

e) jazz, techno, rap, kosmos – brak odpowiedzi;
f) łosoś, łoś, karp, halibut – wśród błędnych odpowiedzi były takie jak: karp 

i halibut nie pasują, bo nie są na literę ł, wszystkie pasują bo są zwierzętami; 
pierwsza błędna odpowiedź wynikała z tego, że osoba badana wybrała 2 nie-
pasujące wyrazy i dopasowała je do zaproponowanej przez siebie kategorii; 
osoby, które podały drugą błędną odpowiedź dostrzegły jedynie kategorię 
nadrzędną – zwierzęta. Nie wymyśliły natomiast kategorii szczegółowej. 

Procentowe wyniki poprawnych odpowiedzi w tym zadaniu to 64% dla grupy 
badawczej i 100% dla grupy kontrolnej.

W zadaniu 2. polegającym na wskazaniu szczegółu, który nie pasuje do po-
zostałych elementów na przedstawionych obrazkach, osoby badane również nie 
dostrzegały kategorii szczegółowych. W związku z tym wszystkie elementy na 
fotografiach według nich pasowały. Osoby starsze z cukrzycą w tym zadaniu uzy-
skały tylko 14% poprawnych odpowiedzi w porównaniu do grupy kontrolnej, któ-
ra miała 67% prawidłowych odpowiedzi. 

Niewłaściwe odpowiedzi w zakresie łączenia elementów w klasy spowodowa-
ne były głównie zaburzeniami fluencji słownej. Osoby badane poddano dwóm pró-
bom, w których miały wymienić elementy ubioru charakterystyczne dla lata oraz 
zimy, a także wyrazy rozpoczynające się na określone litery: s, z, a. Najbardziej 
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problematyczne dla grupy badawczej było wymienienie wyrazów rozpoczynają-
cych się na głoskę a, najprostsze zaś – na głoskę s. Grupa kontrolna wyliczyła 
najmniej wyrazów rozpoczynających się na głoskę z. Ankietowani radzili sobie 
lepiej z zadaniami dotyczącymi wymieniania elementów ze zbioru otwartego, na-
tomiast mieli większy problem ze zbiorami półotwartymi – mniej szczegółowymi.

W zakresie badania synonimii oraz antonimii zarówno w grupie badawczej, 
jak i kontrolnej większą trudność sprawiło ankietowanym podawanie synonimów/
antonimów niż rozumienie relacji synonimicznych/antonimicznych. Osoby z gru-
py badawczej w zakresie rozumienia relacji synonimicznych popełniały błędy 
wynikające z nieznajomości słów podobnych do podanych i dlatego twierdzili, 
że wszystkie wyrazy pasują. W zakresie rozumienia relacji antonimicznych ba-
dani popełniali błędy spowodowane nieumiejętnością dokonania złożonych ope-
racji językowych, polegających na wybraniu w pierwszej kolejności synonimów 
podanego słowa, aby móc następnie wskazać jego antonim. Możliwe, że błędy 
spowodowane były, podobnie jak w przypadku rozumienia relacji synonimicz-
nych, lukami semantycznymi w języku osób badanych. W zakresie podawania 
synonimów/antonimów osoby badane miały pogorszoną płynność słowną. Braki 
te rekompensowały użyciem zdrobnień jako wyrazów podobnych/przeciwnych 
oraz określeniem opisowym co robimy z daną rzeczą lub co jakieś jest w zamian 
za podanie właściwego synonimu/antonimu. Błędne odpowiedzi dotyczące syno-
nimów to: smaczny – buziak, kęsek; samochód – jedziemy, szybki, BMW, piękny; 
domek – w nim śpimy, piętrowy, jednorodzinny, mały; kartofel – jemy; wiadro – na 
wodę, wiaderko; wesoły – kabaret, śmiech. Nieprawidłowe odpowiedzi dotyczące 
antonimów to: okno – otwarty; czerstwy – chleb, ładny, zdrowy; mądry – doktor, 
człowiek; szeroki – ulica może być szeroka, materiał; pyszny – jabłko.

Gorzej również obie grupy wykonały zadanie polegające na podaniu konkret-
nego synonimu/antonimu o wskazanej liczbie liter. Osoby badane zrezygnowały 
z odpowiedzi najprawdopodobniej dlatego, że wymagało to od nich znajomości 
relacji semantycznych między wyrazami oraz sprawnego operowania językiem.

Podsumowanie wyników badania procesów synonimii oraz antonimii przed-
stawiono na wykresach 5. i 6.
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Wykres 5. Synonimia – podsumowanie wyników badań uzyskanych 
w grupie badawczej i w grupie kontrolnej

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 6. Antonimia – podsumowanie wyników badań uzyskanych 
w grupie badawczej i w grupie kontrolnej

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku definiowania ankietowani w obu grupach uzyskali gorsze wyniki 
w rozumieniu definicji niż ich tworzeniu. 

W zakresie rozumienia definicji błędy ankietowanych spowodowane były ob-
niżoną fluencją słowną, przez co pacjenci nie mogli w krótkim czasie przypomnieć 
sobie odpowiedniego słowa. Osoby badane podawały również jako termin pasu-
jący do przedstawionej definicji wyraz z odpowiedniej kategorii semantycznej, 
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ale niewłaściwy do zaprezentowanego opisu. Wśród błędnych odpowiedzi były 
następujące:

a) placówka opiekująca się dziećmi do lat trzech w czasie, gdy ich rodzice 
pracują – no ten… do butelek, otwieracz;

b) piosenka śpiewana przy usypianiu dziecka – wesoła piosenka, dobranocka;
c) lekarz, który zajmuje się leczeniem ludzi chorych na nowotwory – no 

wiem taki od nowotworów, u nas taki jest, wiem, tylko nie mam określenia, 
specjalista;

d) osoba, która zajmuje się oprowadzaniem wycieczek – turysta, stewardesa; 
e) osoba, która zajmuje się przygotowywaniem sportowców do zawodów – 

zawodnik.

W przypadku budowania definicji pacjenci podawali je w niepełnej postaci, 
niewłaściwie rozumieli podane wyrazy, definiowali na zasadzie skojarzeń z pre-
zentowanym terminem, a poprawnie skonstruowane definicje były skrócone oraz 
mniej precyzyjne w porównaniu do definicji formułowanych przez grupę kontrol-
ną. Zdarzało się również, że grupa badawcza pomijała podmiot w swoich wypo-
wiedziach. Materiał badawczy obejmuje następujące przykłady definicji:

a) kapelusz – poprawne definicje w grupie badawczej: coś na głowę, nakrycie 
głowy, w grupie kontrolnej: nakrycie głowy na letnie dni, nakrycie głowy 
z rondem, czapka, którą wkładamy na głowę latem, może być słomkowy, 
coś, co wkładamy na głowę, gdy jest gorąco; brak błędnych definicji;

b) panna – poprawne definicje w grupie badawczej: taka, która nie ma męża, 
kobieta bez męża, niezamężna kobieta; w grupie kontrolnej: kobieta nie-
zamężna, młoda kobieta bez męża, dziewczyna niezamężna; błędne defini-
cje to: dziewczyna, młoda dziewczyna, dziewczyna taka młoda, panna na 
wydaniu;

c) port – poprawne definicje w grupie badawczej: tam, gdzie statki stoją, miej-
sce, gdzie statki się zatrzymują, to jest nad morzem, statki tam stoją; w gru-
pie kontrolnej: miejsce, w którym stoją statki, miejsce, w którym cumują 
statki, przestań dla statków, tam, gdzie przypływają statki, tam, gdzie są 
statki, miejsce, gdzie stoją statki nad morzem; błędne definicje to: statek, to 
jest z wodą, lotniczy;

d) pestka – poprawne definicje w grupie badawczej: no coś takiego twardego 
w wiśni na przykład, takie twarde coś w środku owocu; w grupie kontrol-
nej: coś twardego w owocach, twarda, okrągła w owocach, twarde ziarno 
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w owocach, kulka w środku owocu, nasiono śliwki albo innego owocu; błęd-
ne definicje to: no w owocach, coś z jabłka, taka kulka, śliwka;

e) alkoholik – poprawne definicje w grupie badawczej: pijak, ktoś kto pije dużo 
alkoholu, taki, który ma skłonność do pijaństwa, ktoś, kto ma nałóg zwią-
zany z alkoholem; w grupie kontrolnej: osoba, która pije za dużo alkoho-
lu, osoba uzależniona od alkoholu, osoba pijąca dużo alkoholu codziennie, 
ktoś, kto nadużywa alkoholu, menel, nadużywający alkoholu; błędne defini-
cje to: jak ktoś pije wódkę.

Podsumowanie wyników badania procesu definiowania przedstawia wykres 7.

Wykres 7. Definiowanie – podsumowanie wyników badań uzyskanych 
w grupie badawczej i w grupie kontrolnej

Źródło: opracowanie własne.

WNIOSKI
Osoby starsze z cukrzycą osiągają istotnie niższe wyniki w odniesieniu do 

funkcji poznawczych niż zdrowe osoby. Różnice dotyczą: dokonywania analizy 
i syntezy myślowej, rozumienia oraz użycia znaczeń metaforycznych, uwagi, flu-
encji słownej zarówno kategorii, jak i słów, antonimów i synonimów. 

W sferze analizy i syntezy myślowej grupa badawcza uzyskała prawie pięć 
razy niższe wyniki w zakresie analizy myślowej i prawie sześć razy niższe wyniki 
w zakresie syntezy myślowej niż grupa kontrolna. 

Badanie znaczeń metaforycznych wykazało zaburzenia rozumienia wyrażeń 
porównawczych i frazeologizmów u respondentów chorych na cukrzycę. 
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Podsumowując umiejętność rozumienia i tworzenia narracji, można stwier-
dzić, że badani uzyskali słabsze wyniki w rozumieniu narracji niż w jej tworze-
niu. Grupa badawcza osiągnęła prawie dziesięciokrotnie niższe wyniki w zakresie 
rozumienia narracji w stosunku do grupy kontrolnej. 

Rezultaty badania operacji metajęzykowych wskazywały na trudności ujaw-
niające się u osób chorych na cukrzycę w zakresie łączenia elementów w klasy, 
podawania synonimów i podawania antonimów oraz rozumienia definicji. Wśród 
wszystkich operacji metajęzykowych najtrudniejsze dla grupy badanej okazały się 
zadania dotyczące rozumienia definicji. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można domniemywać, że osoby w pode- 
szłym wieku z rozpoznaną cukrzycą typu 2 są szczególnie podatne na występo-
wanie łagodnych zaburzeń poznawczych. Należy więc zwrócić szczególną uwagę 
na istotność terapii logopedycznej w pracy z pacjentem w podeszłym wieku cho-
rującym na cukrzycę. 
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Sprawozdanie z konferencji 
„O tym się nie mówi...” 
zorganizowanej przez 

Koło Naukowe Studentów 
Niesłyszących i Słabosłyszących 

„Surdus Loquens”

Łukasz Krakowiak

Pierwsza konferencja naukowa zorganizowana przez studentów należących do 
Koła „Surdus Loquens” wspólnie z Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosły-
szących przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL zasługuje na omówienie prze-
de wszystkim dlatego, że jej tematyka dotyczyła problemów niezmiernie ważnych 
dla środowisk osób z uszkodzeniami narządu słuchu, a mianowicie specjalnych 
potrzeb rozwojowych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych, przeżywanych i opisy-
wanych przez same osoby dotknięte tym rodzajem uszkodzenia organizmu. Za-
gadnienia te są również ważne dla środowiska logopedów, ponieważ pozwalają 
dostrzec szeroki kontekst i docenić rezultaty ich pracy na rzecz dzieci i młodzieży 
z uszkodzeniami słuchu.

Problemy ujawniły się w toku procesu włączania niesłyszących i słabosły-
szących do wspólnot akademickich. Proces ten rozpoczął się w ostatnich latach  
XX wieku, a obecnie podlega ożywieniu i przemianom związanym z postępem 
technologicznym oraz zmianami w opiece audiologicznej i logopedycznej nad 
małymi dziećmi. Tytuł konferencji „O tym się nie mówi…” wskazuje na jej cel, 
którym było przedstawienie podjętej problematyki szerszemu ogółowi, aby spra-
wić nie tylko to, żeby „o tym się mówiło”, ale także to, żeby nastąpiły kolejne 
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potrzebne zmiany. W programie organizatorzy zapowiedzieli: „Chcemy zaznaczyć 
swoją obecność i powiedzieć o naszych potrzebach i naszym miejscu w świecie 
edukacji, rynku pracy i w życiu społecznym”.

Konferencja połączona z warsztatami odbyła się w dniach 8–9 maja 2015 roku 
i zgromadziła blisko 100-osobową grupę uczestników: studentów i absolwentów 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz innych polskich uczelni 
i przedstawicieli uczelni zagranicznych, a także specjalistów, nauczycieli akademi-
ckich, zajmujących się problematyką kształcenia niesłyszących i słabosłyszących 
oraz przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji, fundacji i firm, zainteresowanych 
podejmowaną problematyką, między innymi Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszą-
cych, Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów, PFRON, Fundacji Wizualni.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że studenci nie tylko wystąpili z samodziel-
ną inicjatywą zorganizowania konferencji, określili jej problematykę, zaprosili 
specjalistów, ale przede wszystkim sami przygotowali wystąpienia, w których 
przedstawili swoje doświadczenia, wypowiedzieli własne poglądy i sformułowali 
postulaty. Wskazując na możliwości poprawnego organizowania przestrzeni do-
stępnej dla osób z uszkodzeniami słuchu i na różnorodne sposoby umożliwiania 
i ułatwiania komunikowania się językowego, organizatorzy zadbali o wykorzy-
stanie wszystkich potrzebnych uczestnikom sposobów komunikowania się. Po 
pierwsze, salę starannie przygotowano pod względem nagłośnienia i wszystkie 
osoby korzystające z protez słuchowych miały do dyspozycji pętlę indukcyjną lub 
urządzenia typu FM. Po drugie, referaty i wykłady były przygotowane w postaci 
prezentacji wizualnych widocznych na ekranie. Po trzecie, wszystkie wypowiedzi 
ustne były jednocześnie prezentowane na drugim ekranie w formie pisemnej dzię-
ki sztuce symultanicznej transkrypcji wypowiedzi na przekaz tekstowy w wyko-
naniu mistrza klawiatury, Pana Grzegorza Potockiego, stosującego technikę znaną 
na świecie pod nazwą speech to text. Osoby potrzebujące pomocy tłumaczy ję-
zyka migowego miały do dyspozycji odpowiednio dobranych tłumaczy, a użyt-
kownicy fonogestów – transliteratorów. Tłumacze i transliteratorzy byli potrzebni 
wyłącznie w rozmowach kuluarowych. W czasie referatów wszyscy korzystali 
przede wszystkim z przekazu słownego i pisemnego.

Konferencję otwarł pełnomocnik rektora KUL do spraw osób niepełnospraw-
nych dr hab. Bogusław Marek (prof. KUL), a słowo wprowadzające wygłosiła 
prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak (KUL), która najpierw krótko zarysowała dzie-
je działalności Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i obecności studentów z głębokimi uszko-
dzeniami słuchu we wspólnocie akademickiej tej uczelni, a następnie przedstawi-
ła referat pt. Specjalne potrzeby rozwojowe, rehabilitacyjne, edukacyjne i życiowe 
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różnych grup osób z uszkodzeniami słuchu. Refleksje zawarte w tym wystąpieniu 
powstały w toku wieloletnich badań nad problemami osób z uszkodzeniami słu-
chu, a zwłaszcza nad ich wychowaniem językowym oraz odpowiedzialnością za 
ich rehabilitację i edukację na wszystkich poziomach, od urodzenia do kształcenia 
ustawicznego w wieku dorosłym. Z przeprowadzonych badań i obserwacji wyni-
ka teza, że potrzeby poszczególnych osób są różne i nie mogą być zaspokojone 
jednym, powszechnie obowiązującym sposobem. Zróżnicowanie specjalnych po-
trzeb rehabilitacyjnych i edukacyjnych wymaga wypracowania nowych standar-
dów postępowania rehabilitacyjnego i przemyślanej organizacji „ścieżek eduka-
cyjnych”. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na potrzebę upowszechniania wiedzy 
o zróżnicowaniu problemów różnych grup osób z uszkodzeniami słuchu – nie-
dosłyszących, słabosłyszących i niesłyszących – oraz na konieczność stworzenia 
różnych form wsparcia społecznego dla nich. Schematyczne ujednolicenie pomo-
cy dla niesłyszących w środowiskach akademickich, na przykład wyłącznie przez 
zapewnianie im tłumaczy języka migowego, prowadzi do pozornego rozwiązania 
problemów i do drastycznie niskiego poziomu kształcenia. 

Tezę poprzedniczki poparła mgr Lidia Smolarek-Best, przedstawicielka Eu-
ropejskiej Federacji Słabosłyszących (European Federation of Hard of Hearing, 
EFHOH), słabosłysząca polskiego pochodzenia, pracująca w Wielkiej Brytanii. 
W referacie pt. Krzywe zwierciadło – słabosłyszący w społeczeństwie wskazała na 
liczne fakty twórczej i wartościowej obecności słabosłyszących w różnych sfe-
rach życia społecznego. Stwierdziła, że osoby niedosłyszące i słabosłyszące żyją 
wśród słyszących, a także wśród niesłyszących. Komunikują się na różne sposoby, 
czasem posługują się językiem migowym, a często zupełnie nie znają tego języka. 
Niedosłyszący, słabosłyszący i niesłyszący są oczywiście członkami społeczno-
ści, w której żyją, a więc w Polsce są Polakami, tak jak słyszący, ale różnią ich 
od tych ostatnich trudności w przyswajaniu języka i rozwoju mowy. Podkreśliła, 
że ich osiągnięcia nie są wcale gorsze niż słyszących. Dzięki sukcesom w nauce 
i w karierze zawodowej dają dobre wzory innym. Pokazała przykłady wybitnych 
słabosłyszących: wykładowców, działaczy społecznych, muzyków, pisarzy, po-
lityków, biznesmenów i tym podobnych. Podsumowując swoje wystąpienie, po-
wiedziała: „Niektórzy niesłyszący mówią: «Jesteśmy dumni, że jesteśmy głusi». 
My mówimy: «Nie jesteśmy dumni, że jesteśmy słabosłyszący. Jesteśmy dumni 
z tego, co osiągamy mimo uszkodzenia słuchu»”.  

Kolejny referat wygłosił dr Grzegorz Kozłowski, założyciel Polskiej Funda-
cji Osób Słabosłyszących. Jego wystąpienie, oparte na osobistym doświadcze-
niu człowieka słabosłyszącego i słabowidzącego, zostało zatytułowane: Przyja-
zna, dostępna przestrzeń dla osób słabosłyszących – wnioski i rekomendacje na 
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podstawie realizacji ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Polską Fun-
dację Osób Słabosłyszących. Autor zawarł w nim szczegółowe wskazówki doty-
czące umożliwiania osobom słabosłyszącym uczestnictwa w różnych formach ży-
cia społecznego, sposobności odbioru dźwięków, zwłaszcza mowy, w miejscach 
takich jak uczelnia, teatr, kościół, czyli wszędzie tam, gdzie osoby te są zagrożone 
wykluczeniem.

Bardzo ciekawy referat, zatytułowany Duchowość i religijność osób słabosły-
szących. Na marginesie własnych doświadczeń dydaktycznych, wygłosił Juliusz 
Iwanicki, niedosłyszący doktor filozofii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Jego rozważania, oparte na tradycji myśli filozoficznej, dotyczyły 
wartości określonej mianem zdrowia duchowego, które decyduje o szczęśliwym 
i owocnym życiu człowieka, bez względu na pełną czy niepełną sprawność jego 
organizmu. Zdrowie duchowe stanowi też najważniejszą podstawę wszechstron-
nego rozwoju człowieka dotkniętego uszkodzeniem narządu słuchu.  

Agnieszka Brylska i Patrycja Nosowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu omówiły trudności i korzyści, jakie przynosi osobom z uszkodzenia-
mi słuchu międzynarodowa wymiana studentów. Referat pt. Praktyka studencka 
w Hamm – moje doświadczenia jako osoby niesłyszącej zawierał wiele spostrze-
żeń dotyczących organizacji samych praktyk, a także informacje o bogactwie 
wiedzy i doświadczenia, jakie mogą zdobyć praktykanci, obserwując kształcenie 
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zagranicą.

Mgr Beata Krystkowiak (UAM) w referacie zatytułowanym Jakość wsparcia 
oferowanego studiującym osobom z wadą słuchu – analiza badań własnych przed-
stawiła wyniki badań, które przeprowadziła, pisząc pracę magisterską. Interpre-
tacja pozyskanych wyników oraz refleksje Autorki mają związek z jej doświad-
czeniem osobistym, dzięki czemu były nasycone żywymi emocjami, uwagami 
krytycznymi i ciekawymi postulatami. Przedstawiony stan wsparcia dla studentów 
z uszkodzeniami słuchu ujawnił potrzebę naprawy systemu istniejącego w wielu 
uczelniach polskich, w których wsparcie ogranicza się do przyzwolenia na obec-
ność tłumaczy języka migowego. 

Trzy kolejne referaty wygłosiły studentki uczelni lubelskich. Paulina Lewan-
dowska (studentka KUL), przewodnicząca Koła Studentów Niesłyszących i Słabo- 
słyszących „Surdus Loquens” i główna organizatorka konferencji, opowiedziała 
o podróżach zagranicznych i sukcesach członków Koła, którzy nawiązali współ-
pracę z kilkoma ośrodkami zagranicznymi kształcącymi słabosłyszących i nie-
słyszących i mogli uczestniczyć w różnych formach wymiany doświadczeń oraz 
wspólnych działań edukacyjnych dzięki znajomości języka angielskiego, któ-
rego uczą się z powodzeniem na uniwersytecie. Doświadczenia te wskazują na 
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możliwości uczenia się nowych, skutecznych sposobów wspomagania komuniko-
wania się językowego i nauczania języków. 

Alicja Nowogrodzka (studentka Uniwersytetu Przyrodniczego, zastępczyni 
przewodniczącej Koła) w wystąpieniu pt. Życie słabosłyszących na studiach – 
analiza praktyczna zaprezentowała spostrzeżenia i refleksje oparte na własnym 
doświadczeniu. W żywej, ubarwionej anegdotami opowieści o trudnościach w ko-
munikowaniu się i sposobach radzenia sobie z nimi pokazała, jak ważna jest zwy-
kła życzliwość nauczycieli akademickich, którzy – w trosce o potrzeby studentów 
z wadami słuchu – dbają o szczególną wyrazistość mówienia, rezygnują z chodze-
nia po sali, starają się nie stawać na tle okna, powściągają nadmierną gestykulację 
i wykorzystują pismo, aby studenci mogli dobrze zrozumieć przekaz. Przedsta-
wiła też sposoby, jak można – grzecznie i skutecznie – poprosić wykładowców 
o pomoc w rozumieniu tego, co mówią.  

Monika Szymanek-Szawracka (KUL) podjęła tematykę na pozór niezwią-
zaną ze studiowaniem. Jej referat, zatytułowany Sport słabosłyszących – barie-
ry, możliwości i korzyści z tego wynikające, dotyczył roli pasji w życiu osoby 
z uszkodzonym słuchem i poszukiwania poczucia własnej wartości w odnoszeniu 
zwycięstw nad sobą oraz nad rywalami sportowymi. Ciekawe refleksje dotyczyły 
też umiejętności godzenia się z niedogodnościami powodowanymi przez wadę 
słuchu. Autorka opowiedziała o swoich trudnościach w synchronizowaniu włas-
nych ruchów z muzyką w czasie tańca na lodzie, który z powodzeniem uprawia. 
Miewa bowiem kłopoty w sytuacjach, gdy niektórych dźwięków nie może usły-
szeć z powodu zmian ich głośności w przestrzeni lodowiska. Mimo tych trudności 
taniec na lodzie przynosi jej wiele radości, sukcesów i satysfakcji. Te doświadcze-
nia pomagają zaś radzić sobie z trudnościami w życiu codziennym, jakie pojawia-
ją się w związku z uszkodzeniem słuchu. 

Seria referatów wygłoszonych przez nauczycieli akademickich rozpoczęła się 
od referatu dr hab. Ewy Domagały-Zyśk (KUL) zatytułowanego: O tym się nie 
mówi – że osoby słabosłyszące mówią w językach obcych. Autorka, która stworzy-
ła własną koncepcję nowej subdyscypliny naukowej, a mianowicie surdoglotto- 
dydaktyki, zajmującej się procesem nauczania osób z uszkodzeniami słuchu ko-
lejnych języków, nie tylko języka pierwszego, czyli języka ich rodziców, zapre-
zentowała możliwości nauczania języka angielskiego na podstawie własnego, 
wieloletniego doświadczenia i badań. O tych doświadczeniach i osiągnięciach 
trzeba mówić, bo one zmieniają obraz potencjału rozwojowego osób z uszkodze-
niami słuchu i motywują do dalszego wysiłku. 
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Problematykę metodyki nauczania języków obcych, a konkretnie języka angiel- 
skiego, który jest szczególnie potrzebny współczesnym ludziom, bo stał się ję-
zykiem międzynarodowym, kontynuowały dwie referentki z Uniwersytetu War-
szawskiego: mgr Karolina Milewska w referacie pt. Języki obce i słabosłyszący: 
jak uczyć się angielskiego z niedosłuchem lub być słuchającym anglistą i dr Kata-
rzyna Moszczyńska w referacie pt. Nauka języków obcych przez osoby słabosły-
szące i niesłyszące. Mgr Anna Nabiałek (UAM) podjęła temat szczegółowy w re-
feracie zatytułowanym Tablica interaktywna – tylko gadżet czy przyjaciel w nauce 
języków obcych, w którym ukazała możliwości wykorzystania tej nowoczesnej 
pomocy dydaktycznej. Metodyki dotyczyło również wystąpienie mgr Beaty Gu-
lati (UPH w Siedlcach), która na podstawie własnego bogatego doświadczenia 
przedstawiła rozważania na temat: Znaczenie pomocy wizualnych na lekcjach ję-
zyka angielskiego dla studentów słabosłyszących i niesłyszących.

Dr Renata Kołodziejczyk (KUL) podjęła zagadnienie o szczególnej ważno-
ści, a mianowicie trudności w posługiwaniu się językiem ojczystym, to jest pol-
skim, które u osób z uszkodzeniami słuchu występują często w toku całego życia. 
W związku z tym jest im potrzebne wsparcie umożliwiające ustawiczne uczenie 
się poprawności gramatycznej, zwłaszcza składniowej, stylistycznej i frazeo- 
logicznej, a także rozumienia metafor i wzbogacania słownika. W referacie pt. 
Korzyści z lektoratu języka polskiego dla osób z uszkodzeniami słuchu na uni-
wersytecie autorka przedstawiła własne wieloletnie doświadczenia w udzielaniu 
pomocy studentom z uszkodzeniami słuchu, którzy pragną doskonalić swoją zna-
jomość języka narodowego, uczyć się pisania prac licencjackich i magisterskich, 
poprawiać wyrazistość mowy. Niedostatki kompetencji i sprawności językowych 
stanowią bardzo poważną przeszkodę w studiowaniu.

Dr Aleksandra Borowicz (KUL) swoje wystąpienie pt. Wsparcie technologicz-
ne a wsparcie społeczne w kontekście pomocy osobom słabosłyszącym rozpoczęła 
od stwierdzenia, że zadanie organizowania wsparcia dla studentów z uszkodze-
niami słuchu stanęło przed uczelniami wyższymi w ostatnich 15–10 latach w wy-
niku korzystnych przemian w dziedzinie rehabilitacji i wychowania językowego 
dzieci z uszkodzeniami słuchu. Nawiązując do tezy głoszonej przez prof. Kazi-
mierę Krakowiak, podkreśliła, iż istnieją dwa podstawowe warunki wysokiej ja-
kości kształcenia osób z uszkodzeniami słuchu: ich umiejętne komunikowanie się 
ze wspólnotą ludzi słyszących i umiejętne komunikowanie się ludzi słyszących 
z nimi. Ważna jest przy tym zmiana stereotypowego myślenia, w którym na plan 
pierwszy wysuwa się ograniczenia tej grupy osób, zamiast skupiać się na ich po-
tencjale i możliwościach. Niezbędna jest, oczywiście, pomoc tłumacza i trans- 
literatora, ale też wsparcie technologiczne, na przykład pętla indukcyjna, systemy 
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FM, cyfrowy bezprzewodowy system do tłumaczeń symultanicznych DIS, tablica 
interaktywna, laptopy i rzutniki multimedialne, bezprzewodowy internet Wi-Fi.

Za kontynuację poprzedniego referatu oraz wystąpienia Grzegorza Kozłow-
skiego można uznać wszystkie kolejne referaty, w których zawarte były prze-
de wszystkim postulaty, ale również pragnienia, a nawet marzenia dotyczące 
technicznego wyposażenia przestrzeni sprzyjającej włączeniu słabosłyszących 
i niesłyszacych do wspólnoty akademickiej – wspólnoty ludzi kształcących się 
i dążących do osiągnięcia jak najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności. Ale 
także wspólnoty osób, wypracowujących na drodze samowychowania standardy 
dobrych relacji międzyludzkich, jak najlepszego porozumiewania się i wymiany 
wartości ważnych dla poprawiania jakości życia własnego i życia osób doświad-
czających trudności. 

Mgr Maciej Kasperkowiak (PFOS) przedstawił referat, którego tytuł – Wytycz-
ne dostępności dla osób słabosłyszących – trafnie oddaje treść szczegółowych 
postulatów wypracowanych przez Polska Fundację Osób Słabosłyszących. Nato-
miast Paulina Piotrowska i Ewa Drobczyńska z Politechniki Łódzkiej w referacie 
pt. Zaawansowana technologia – szansa na lepsze funkcjonowanie osób niedo-
słyszących w społeczeństwie skoncentrowały się na przykładach coraz doskonal-
szych sprzętów, które prawdopodobnie będą w przyszłości umożliwiały osobom 
słabosłyszącym, a – być może – także niesłyszącym, reagowanie na wszystkie 
dźwięki. Zaprezentowały nie tylko najnowocześniejsze aparaty słuchowe, zwłasz-
cza miniaturowe, prawie niewidoczne dla postronnych obserwatorów, ale również 
takie urządzenia, jak na przykład wibrujące kamizelki, gadające rękawiczki i inne 
zabawne sprzęty, które – być może – będą kiedyś ułatwiać życie osobom z uszko-
dzonym słuchem. Jakkolwiek, jak to twierdzili uczestnicy późniejszej dyskusji, 
niektóre z tych pomysłów technicznych to „pieśń bardzo odległej przyszłości”, 
warto wyrażać marzenia, bo… marzenie Alexandra Grahama Bella o aparacie słu-
chowym spełniło się. Po upływie połowy wieku – ale się spełniło.

O innym marzeniu, ale takim, które powoli zaczyna realizować się na naszych 
oczach, mówiła Monika Szczygielska (Fundacja Widzialni/dostępni.eu). Z jej re-
feratu, zatytułowanego Dostępność multimediów: napisy na żywo w transmisji 
online, słuchacze dowiedzieli się o postępach w upowszechnianiu techniki na-
tychmiastowej transkrypcji wypowiedzi ustnych na teksty pisemne w środkach 
masowego przekazu. Szczególne zainteresowanie wzbudził film prezentujący za-
stosowanie napisów online w czasie kanonizacji Jana Pawła II. Na marginesie 
rozważań autorki referatu warto dodać, że natychmiastowa transkrypcja jest udo-
godnieniem, którego nie można przecenić, ponieważ zupełnie zmienia ona sytua-
cję osób z uszkodzeniami słuchu jako uczestników życia społecznego i odbiorców 
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kultury. To udogodnienie życia codziennego zmienia też potrzeby edukacyjne 
wszystkich osób z uszkodzeniami słuchu, nie tylko słabosłyszących, ale również 
niesłyszących, ponieważ aby korzystać z napisów online, trzeba umieć sprawnie 
i szybko czytać. Żeby zaś sprawnie i szybko czytać, trzeba doskonale znać język 
foniczny, narodowy, czyli polski. Dobrze jest też znać język angielski. Ta potrzeba 
wyznacza wysokie cele wychowania językowego w dzieciństwie oraz wymaga 
podwyższenia poziomu edukacji szkolnej. W warunkach edukacji na poziomie 
akademickim napisy online w czasie wykładów i innych zajęć mogą stanowić 
doskonały sposób udostępniania ich treści studentom z uszkodzeniami słuchu. 
Wprowadzenie tego rodzaju technologii do użytku może być praktycznie dużo 
łatwiejsze niż zapewnienie wszystkim niesłyszącym tłumaczy języka migowego. 
Język migowy jest konieczny tylko dla pewnej, stosunkowo małej, części osób 
z uszkodzeniami słuchu. 

Jako ostatnia wygłosiła swój referat, pt. Udogodnienia dla osób słabosłyszą-
cych w telekomunikacji, mgr Aleksandra Gogol (KUL). Telekomunikacja jest 
sferą rzeczywistości do niedawna niedostępną osobom z uszkodzeniami słuchu. 
Obecnie zaś zróżnicowane technologie przekazu komunikatów, zarówno dźwię-
kowych, jak pisemnych czy w postaci różnego rodzaju ikon oraz symboli gra-
ficznych, umożliwiają słabosłyszącym i niesłyszącym coraz dogodniejsze komu-
nikowanie się z innymi ludźmi. Autorka referatu szczegółowo omówiła zasady 
dostępności internetu.

Drugą część spotkania stanowiły warsztaty prowadzone przez Lidię Smolarek-
-Best, która podzieliła się z uczestnikami własnym bogatym doświadczeniem. 

W podsumowaniu sprawozdania z konferencji warto podkreślić następujące 
fakty:
1. Zmiany w opiece audiologicznej i logopedycznej oraz szerzej rozumianym 

wychowaniu językowym sprawiły, że wiele osób, które w przeszłości byłyby 
skazane na głuchoniemotę, dziś słyszą lepiej i mówią albo mówią nawet wów-
czas, gdy bardzo niewiele słyszą.

2. Zmiany w edukacji sprawiły, że uczelnie wyższe otwarły drzwi przed osobami 
z głębokimi uszkodzeniami słuchu (do lat 80. XX wieku edukacja niesłyszą-
cych kończyła się na szkole zawodowej bez matury).

3. Zmiany w zakresie wsparcia społecznego i wykorzystania nowoczesnych środ-
ków ułatwiających komunikowanie się mogą poprawić jakość edukacji i ja-
kość życia wielu osób z uszkodzeniami słuchu. 
O tym należy mówić. 
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NOTA O CZASOPIŚMIE
„Biuletyn Logopedyczny” jest organem Polskiego Towarzystwa Logo- 

pedycznego wysyłanym wszystkim jego członkom, adresowanym przede wszyst-
kim do praktykujących logopedów. Od roku 2000 czasopismo wydawane było 
jako kwartalnik, a od roku 2008 wydawane jest jako rocznik. Na łamach „Biule-
tynu Logopedycznego” publikowane są artykuły naukowe dokumentujące wyniki 
najnowszych badań nad opisem rozwoju i zaburzeń mowy, znajdujące zastosowa-
nie w metodyce postępowania logopedycznego w przypadku różnych jednostek 
patologii mowy, zamieszczane są sprawozdania z ważnych wydarzeń o zasięgu 
ogólnopolskim i lokalnym w obrębie poszczególnych Oddziałów realizujących 
statutowe cele Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także ukazują się re-
cenzje wydawnictw naukowych z zakresu logopedii oraz pomocy logopedycz-
nych. W „Biuletynie Logopedycznym” prezentowane są prace logopedów – bada-
czy zajmujących się problematyką rozwoju i zaburzeń mowy, a także praktyków, 
którzy przedstawiają rozwiązania metodyczne dotyczące procedur diagnozowania 
i terapii zaburzeń w komunikacji językowej zgodne z wynikami najnowszych ba-
dań. Każdy tom odznacza się zwartą konstrukcją tematyczną i ustaloną strukturą 
formalną podporządkowaną formule czasopisma. 



140 Biuletyn Logopedyczny Nr 1–2 (28–29) 2014/2015

INFORMACJE DLA AUTORÓW 
PRZYGOTOWUJĄCYCH TEKSTY DO DRUKU

Wstępne przygotowanie tekstu przez Autorów winno być zgodne z poniższymi 
zaleceniami. 

Tekst artykułu powinien być przygotowany w jednym pliku programów Word 
lub OpenOffice. Opracowanie artykułu w opisany poniżej sposób pozwala Re-
dakcji zapoznać się z koncepcją układu tekstu proponowaną przez Autora tak, 
aby czasopismo złożone z wielu materiałów było spójne. Tekstom przeznaczonym 
do składania i przekazywanym w formie elektronicznej zawsze powinien towa-
rzyszyć kontrolny wydruk. Końcowy układ tekstu oraz liczba stron po składzie 
zawsze są inne niż w dostarczonym przez autora pliku. Nie należy zatem:

• rozpoczynać nowej strony poprzez wielokrotne naciśnięcie klawisza 
„enter”,

• wypisywać ręcznie pozycji i numerów stron w spisie treści oraz w indeksach,
• dzielić wyrazów poprzez ręczne wstawianie łącznika,
• w jakikolwiek sposób próbować usuwać „wiszące” na końcach wersów po-

jedyncze litery (typu spójniki „i”, „a”), na przykład przez naciśnięcie entera 
w środku zdania.

Kropkę składa się bez odstępu od litery lub cyfry, nie stawia się jej po tytułach, 
śródtytułach, podpisach do ilustracji, tekstach żywej paginy, nagłówkach tabel 
oraz po liczbach porządkowych pisanych cyframi rzymskimi. 

USTAWIENIA STRONY I FORMATOWANIE TEKSTU

Marginesy: A4 (210 mm × 297 mm)
• górny i dolny: 20 mm
• zewnętrzny: 20 mm
• wewnętrzny: 20 mm

Czcionka: Times New Roman: 12 punktów – tekst podstawowy, interlinia – 1,5 
wiersza.

• Łącznik jest najkrótszą kreską o pojedynczej długości „-”, stosuje się go 
w połączeniach typu czarno-biały, Rydz-Śmigły. Po obu stronach przylega 
do liter łączących wyrazy, nie jest oddzielany spacją.

• Myślnik jest kreską o podwójnej długości „–”, stosuje się go jako przeryw-
nik w zdaniu i jako element interpunkcyjny dialogu, zawsze jest po obu 
stronach oddzielany od liter spacjami.
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• Akapity powinny zaczynać się od wcięcia 1 cm.
• Rysunki, zdjęcia, wykresy, logo itp. – elementy skopiowane z internetu nie 

nadają się do druku z powodu zbyt niskiej rozdzielczości (72 dpi), grafika 
do druku powinna być w rozdzielczości 300 dpi.

Przypisy: należy wpisywać czcionką Times New Roman mniejszą o 2 punkty 
od tekstu podstawowego. Nie należy używać kilku rodzajów czcionek w artykule 
oraz w przypisach. Przy kopiowaniu i wklejaniu adresu strony internetowej należy 
wykasować jej łącze z internetem. Jeżeli w tekście występuje inny krój czcionki 
dla uwydatnienia jakiegoś wyrażenia, to do pliku należy dołączyć użyty font.

Tabele: najlepiej przygotować w Wordzie lub Excelu, czcionka Times New Ro-
man powinna mieć 9 punktów. Grubość linii tabeli powinna mieć 0,5 punktu.

Ilustracje: w artykule można zamieścić czarno-białą grafikę wektorową bądź 
bitmapową, którą należy przygotować jako plik JPG lub TIFF w rozdzielczości 
300 dpi. Obrazki należy przesłać oddzielnie, nie powinny być wstawiane do pliku 
tekstowego. W tekście artykułu, w miejscach wystąpienia grafiki należy podać je-
dynie nazwy plików w nawiasach klamrowych – na przykład {obrazek1.jpg}. Taki 
sam opis powinien posiadać również odpowiedni plik JPG lub TIFF.

Podpisy pod ilustracjami należy składać czcionką Times New Roman, o tej sa-
mej wielkości co przypisy: 9 punktów. Składacz, po zapoznaniu się z materiałem 
otrzymanym z wydawnictwa, wczytuje go do komputera, do programu graficz-
nego, ustala parametry strony, wprowadza wyróżnienia, nanosi poprawki i uwagi 
korektora zgodnie ze wstępnym wydrukiem.

Do artykułu należy dołączyć: dane adresowe Autora(ów) (miejsce pracy, adres 
do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail), streszczenie w języku pol-
skim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Teksty wysła-
ne pocztą tradycyjną powinny mieć załączoną opisaną płytę CD z tekstem artyku-
łu w wersji cyfrowej.

Wszystkich Autorów obowiązują następujące zasady przy przygotowywaniu 
maszynopisu:
1. tytuły czasopism oraz cytaty powinny być ujęte w cudzysłów;
2. wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły książek i części 

prac, np. rozdziałów, oraz zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst artykułu 
powinny być wyodrębnione kursywą;
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3. podkreślenia tekstowe powinny być oznaczone drukiem rozstrzelonym;
4. znaczenie wyrazów omawianych powinno być ujęte „w łapki”: ‘znaczenie’;
5. odwołania bibliograficzne w tekście powinny być oznaczane jako przypisy 

harwardzkie pisane w nawiasach okrągłych;  
6. na dole strony w przypisach powinny być zamieszczane jedynie uzupełnienia, 

dopowiedzenia do tekstu artykułu. 

Przykładowy zapis bibliograficzny:
Grabias S., 1991, Logopedia – jej przedmiot i stopień zaawansowania refleksji 

metanaukowej, [w:] Przedmiot logopedii, seria: Komunikacja językowa i jej 
zaburzenia, t. 1, red. S. Grabias, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 26–48.

Grabias S., 1997, Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia”, t. 10, Lublin, s. 7–36.
Grabias S., 2003, Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo UMCS, 

Lublin.
Grabias S., 2007, Język, poznanie, interakcja. Mowa. Teoria – Praktyka, [w:] Ję-

zyk, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań, t. 2, red. T. Woźniak, 
A. Domagała, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 355–377.

Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, 
procedury postępowania logopedycznego, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń 
mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 15–72.

Mirecka U., 2012, Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym: segmentalna 
i suprasegmentalna specyfika ciągu fonicznego a zrozumiałość wypowiedzi 
w przypadku dyzartrii w mpd., Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Panasiuk J., 2012, Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST, Wy-
dawnictwo UMCS, Lublin.

PROCEDURY RECENZOWANIA
Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze Dobre prak-
tyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa, 2011).
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ETAPY PRZYJMOWANIA I PROCEDURY RECENZOWANIA 
ARTYKUŁÓW

Nadesłanie artykułu do publikacji w „Biuletynie Logopedycznym” jest rów-
noznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na poddanie się przyjętej w czasopiś- 
mie procedurze recenzowania.

Procedura recenzowania artykułów przebiega w następującej kolejności:
1. Komitet Redakcyjny dokonuje wstępnej oceny formalnej artykułu pod wzglę-

dem zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami doty-
czącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Ważne jest dosto-
sowanie się Autora do wymagań edytorskich umieszczonych w Informacjach 
dla Autorów przygotowujących teksty do druku.

2. Komitet Redakcyjny wydaje wstępną opinię dotyczącą artykułu. W wyjątko-
wych sytuacjach Redaktor Naczelny powołuje w charakterze dodatkowego re-
cenzenta Członka Komitetu Naukowego, którego specjalizacja naukowa jest 
zbliżona lub tożsama z treścią ocenianego artykułu. 

3. Artykułom, które wstępnie zostały zaakceptowane przez Komitet Redakcyjny, 
jest nadawany numer redakcyjny identyfikujący go na dalszych etapach proce-
su recenzowania. 

4. Redaktor Naczelny kieruje kompletny numer czasopisma do recenzji. Numer 
trafia do dwóch niezależnych recenzentów, którzy recenzują każdy artykuł 
osobno, na specjalnych formularzach recenzyjnych. Lista recenzentów publi-
kowana jest raz w roku na stronie redakcyjnej czasopisma.

5. Artykuły są przysłane bez nazwisk Autorów do dwóch zewnętrznych (nieza-
leżnych) recenzentów będących uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach 
(double-blind review process).

6. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji. W przypadku pojawie-
nia się uwag recenzentów artykuł zwracany jest autorowi celem dokonania 
sugerowanych poprawek.

7. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje Redaktor 
Naczelny.
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RZETELNOŚĆ NAUKOWA ARTYKUŁÓW
Redakcja „Biuletynu Logopedycznego”, dbając o rzetelność naukową publi-

kowanych artykułów, prowadzi selekcję nadesłanych tekstów zgodnie z zasadami 
zapory ghostwriting i guest authorship.

Autorzy publikujący na łamach „Biuletynu Logopedycznego” zobowiązani są 
w sposób jasny, przejrzysty i uczciwy zaświadczyć, że są bezpośrednimi Autorami 
przysłanych tekstów. Jeśli jednak artykuł powstał przy współpracy innych osób, 
Autorzy zobowiązują się do ujawnienia ich udziału jako autorów/współautorów 
tekstu lub zobowiązują się do wymienienia ich w podziękowaniach zamieszczo-
nych w artykule z podaniem ich afiliacji i kontrybucji.

W przypadku gdy artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badaw- 
czego, Autor zobowiązany jest podać informacje na temat źródeł finansowania 
projektu, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych pod-
miotów (financial disclosure).

Autor publikowanego na łamach naszego pisma artykułu zobowiązany jest do 
podpisania umowy o przeniesieniu praw autorskich, w której zawarte są zasady 
ghostwriting i guest authorship. Umowa przesyłana jest do Autora po selekcji 
wszystkich nadesłanych do Redakcji tekstów oraz po pozytywnych recenzjach 
dwóch zewnętrznych recenzentów. Umowa o przeniesieniu praw autorskich 
stanowi podstawę prawną umożliwiającą publikację artykułu w „Biuletynie 
Logopedycznym”.

Wszelkie naruszenia powyższych zasad rzetelności oraz etyki naukowej będą 
przez Redakcję demaskowane oraz dokumentowane (włącznie z powiadomie-
niem odpowiednich instytucji i towarzystw naukowych).

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do 
ich opracowania i skracania. Za opublikowanie artykułów w „Biuletynie Logope-
dycznym” nie przewidziano honorariów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

ADRES REDAKCJI
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
ul. Sowińskiego 17
20–040 Lublin
e-mail: ptl@poczta.umcs.lublin.pl
biuletyn.logopedyczny@wp.pl
zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl
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DYŻUR TELEFONICZNY

tel./fax 81 537 54 15, czwartek, piątek w godz. 9.00–13.00 
Kierownik Biura ZG PTL – Jolanta Frąk

STRONA INTERNETOWA PTL

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na naszą stronę internetową: 
www.logopedia.umcs.lublin.pl, e-mail: ptl@poczta.umcs.lublin.pl

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA LATA 2015 i 2016

Wysokość składki członkowskiej w latach 2015 i 2016 wynosi 50 złotych na 
rok. W ramach tej składki przewiduje się otrzymywanie w ciągu roku numeru 
„Biuletynu Logopedycznego” oraz jednego tomu „Logopedii”. Dla członków re-
gularnie płacących składkę Polskie Towarzystwo Logopedyczne wprowadza na-
stępujące zniżki: udział w warsztatach organizowanych przez PTL – 10%, udział 
w konferencjach organizowanych przez PTL – 10%. 
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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

Nazwisko............................................................................................................ 

Imię/Imiona........................................................................................................ 

Tytuł naukowy.....................................................................................................

Adres zamieszkania / województwo................................................................... 

Miejsce pracy......................................................................................................

Wykształcenie logopedyczne. Jakie i gdzie?.......................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Zawód wykonywany...........................................................................................

............................................................................................................................ 

Data wstąpienia do PTL...................................................................................... 

Oddział PTL........................................................................................................ 

Pragnę stać się członkiem PTL, zobowiązuję się regularnie uiszczać składki 
roczne oraz w miarę możliwości aktywnie uczestniczyć w działalności Towarzy-
stwa i realizować jego cele statutowe. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobo-
wych w Bazie PTL. 

........................................ 
                Data i podpis
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KOMUNIKAT
Polskie Towarzystwo Logopedyczne prowadzi procedurę certyfikowania przy-

należności do Towarzystwa. PTL jest najstarszym i największym towarzystwem 
logopedycznym w Polsce, uznawanym przez wszystkie organy Rzeczypospolitej 
Polskiej, certyfikat PTL zaś ma szanse stać się jednym z najbardziej prestiżowych 
dokumentów, które logopeda może uzyskać. W celu wydania certyfikatu koniecz-
ne jest zgłoszenie chęci uzyskania certyfikatu, podanie podstawowych danych 
(imię i nazwisko, adres, e-mail, przynależność do oddziału PTL, staż w PTL) oraz 
dokonanie wpłaty 10 zł na konto PTL. 

Przynależność do PTL honorowana jest w następujących stopniach: 
a) 3–7 lat – certyfikat PTL,
b) 7–15 lat – srebrny certyfikat PTL, 
c) powyżej 15 lat – złoty certyfikat PTL.
PTL przewiduje także certyfikat dla członków honorowych. 

WARSZTATY NAUKOWO-SZKOLENIOWE
Informujemy, że na 2016 rok przygotowaliśmy bogatą ofertę warsztatów na-

ukowo-szkoleniowych organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa 
Logopedycznego, prowadzonych przez uznanych specjalistów z całej Polski: logo- 
pedów, neurologów, psychiatrów, fizjoterapeutów. Na stronie internetowej PTL 
zamieszczane są informacje o tematyce i programie szkoleń, biogramy osób pro-
wadzących warsztaty, terminy i miejsce szkolenia oraz warunki uczestnictwa. Za-
pisy prowadzone są drogą e-mailową. Zapraszamy do udziału.

ZAKUPY W PTL
Proponujemy Państwu zamawianie naszych pozycji wydawniczych (oferta 

w tabeli). Zamówienia realizowane są raz w miesiącu, w każdy drugi poniedziałek 
miesiąca. Zakupu można dokonać poprzez wpłatę gotówkową na konto ZG PTL 
(cennik w tabeli), z dopiskiem wskazującym na którą/-e pozycję/-e wydawniczą/-e 
jest przeznaczona, informacją o liczbie egzemplarzy, z dokładnym adresem zama-
wiającego i jego NIP-em. Dodatkowo do każdej standardowej paczki (bez wzglę-
du na to, czy jest wystawiona faktura, czy nie) doliczana jest opłata za wysyłkę, 
powiększona o 23% VAT. Kwota, którą zamawiający powinien wpłacić to: 

koszt zamawianej pozycji + koszt paczki + 23% VAT od kosztu paczki
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Koszt przesyłki można wyliczyć na stronie: http://www.poczta-polska.pl/cen-
nik.htm

Dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny
ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin
PKO BP SA II O/Lublin Nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106

PTL nie prowadzi sprzedaży wydawnictw za zaliczeniem pocztowym oraz 
nie realizuje zamówień telefonicznych i e-mailowych. 

Polskie Towarzystwo Logopedyczne prowadzi w sprzedaży niżej wymienione 
pozycje wydawnicze.

Tytuł Rok wydania Waga Cena 1 egzemplarza

„Logopedia”, t. 29 PTL, 2001 1 kg 27 zł

„Logopedia”, t. 30 PTL, 2002 1 kg 27 zł

„Logopedia”, t. 31 PTL, 2002 1 kg 27 zł

„Logopedia”, t. 32 PTL, 2003 1 kg 27 zł

„Logopedia”, t. 33 PTL, 2004 1 kg 27 zł

„Logopedia”, t. 34 PTL, 2005 1 kg 27 zł

„Logopedia”, t. 35 PTL, 2006 1 kg 27 zł

„Logopedia”, t. 37 PTL, 2008 1 kg 27 zł

„Logopedia”, t. 39/40 PTL, 2010/2011 1 kg 27 zł

„Logopedia”, t. 41 PTL, 2012 1 kg 27 zł

„Logopedia”, t. 42 PTL, 2014 1 kg 27 zł

„Logopedia”, t. 43/44 PTL, 2015 1,5 kg 27 zł

Skala dyzartrii.
Wersja dla dzieci

Wrocław: Wyd. Continuo, 
2006

0,35 kg 27 zł

Logopedyczny Test
Przesiewowy

Lublin: Wyd. UMCS,
2002

0,35 kg 31,50 zł
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CHARAKTERYSTYKA OFEROWANYCH POZYCJI 
WYDAWNICZYCH 

„Logopedia”, tom 29., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2001, ss. 201, 
zawiera przegląd problemów z rozmaitych działów logopedii. W dziale rozpraw 
znalazły się propozycje syntetycznego ujęcia schizofazji oraz opisy niektórych 
procesów biologicznych i czynności psychicznych warunkujących poprawne 
zachowania językowe. Dział metod postępowania logopedycznego prezentuje 
m.in. opis procedur stosowanych w terapii dysleksji oraz model opieki logope-
dycznej nad dzieckiem w związku z zaburzeniami, które zaobserwować można 
w najwcześniejszym okresie jego życia. W dziale przedstawiającym studia przy-
padków znajdziemy materiał empiryczny dokumentujący zaburzenia występujące 
przy uszkodzeniach mózgu, głuchocie czy niedorozwoju umysłowym. Zamiesz-
czone w tomie recenzje omawiają najnowsze prace, z jakimi logopeda powinien 
się zapoznać. 

„Logopedia”, tom 30., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2002, ss. 256. 
Większość przedstawionych w tomie artykułów została wygłoszona i poddana pod 
dyskusję na XIV Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedyczne-
go, która odbyła się w Lublinie w dniach 5–6 kwietnia 2002 roku. Autorami ar-
tykułów są najwybitniejsi w Polsce specjaliści, reprezentujący wiodące ośrodki 
logopedyczne w Polsce i zajmujący się badaniem zaburzeń mowy w aspekcie za-
równo teoretycznym, jak również praktycznym; wykładają na podyplomowych 
studiach logopedycznych oraz studiach magisterskich ze specjalnością logope-
dyczną. Wynikiem ich pracy badawczej, terapeutycznej oraz doświadczeń dydak-
tycznych są opracowania podstawowych zagadnień z zakresu patologii mowy. 
Publikacje te mają charakter interdyscyplinarny; w opisie zaburzeń językowych 
rysuje się perspektywa psychologiczna, medyczna, lingwistyczna i pedagogiczna 
znajdująca aplikację w diagnozie i terapii osób z rozmaitymi trudnościami w ko-
munikacji językowej. Nowatorstwo ujęcia problematyki wynika z wykorzystania 
nowoczesnych metodologii opisu zjawisk w patologii mowy, na przykład teorii 
kognitywnej, teorii komunikacji oraz wiąże się z wykorzystaniem nowoczesnej 
aparatury w diagnozowaniu i terapii zaburzeń mowy. 

„Logopedia”, tom 31., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2002, ss. 262, 
poświęcony jest wymowie. Mimo że zaburzenia wymowy doczekały się w historii 
badań logopedycznych najbardziej wnikliwych opracowań, to rodzą się coraz to 
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nowe problemy opisu i terapii zniekształceń artykulacyjnych. Ich źródeł należy 
upatrywać w nowych osiągnięciach fonologii i fonetyki. Konsekwencje rozwoju 
teorii fonologicznych oraz ograniczenia tych teorii w możliwościach wyznaczenia 
inwentarza fonemów języka polskiego prezentuje wprowadzający artykuł Jolan-
ty Szpyry-Kozłowskiej. Większą część tomu zajmują rozprawy będące owocem 
gruntownych i wieloletnich badań nad zaburzeniami wymowy (dyslalią i dysglo-
sją). Rozpoznawanie rozwojowych i wadliwych realizacji, doskonalenie artykula-
cji u dzieci przedszkolnych, korygowanie wad wymowy, ocena wymowy u osób 
z nieprawidłowościami w motoryce języka, wadami zgryzu i rozszczepami pod-
niebienia to tematy poddane w prezentowanym tomie bardzo gruntownej anali-
zie przez wybitnych specjalistów, autorów prac monograficznych z tego zakresu  
(E. Krajnę, A. Sołtys-Chmielowicz, B. Ostapiuk, L. Konopską, D. Plutę-Wojcie-
chowską). We wszystkich tych artykułach odnaleźć można propozycje porządko-
wania pojęć i próbę zastosowania głębokiej wiedzy w programach postępowania 
logopedycznego. Dodatkowo zawartość merytoryczną 31. tomu „Logopedii” wzbo-
gacają artykuły z zakresu metodyki pracy nad wymową (E. Sachajskiej) oraz zna-
czenia kontroli słuchowej w przebiegu procesu artykulacji (Z. M. Kurkowskiego). 

„Logopedia”, tom 32., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2003, ss. 330, 
jest, podobnie jak tom 31. „Logopedii”, publikacją recenzowaną. Oto fragmen-
ty opinii Recenzenta, prof. dr. hab. Jana Ożdżyńskiego o prezentowanym tomie: 
„Przesłany mi do recenzji 32. tom «Logopedii» odznacza się zwartą przemyślaną 
konstrukcją, podporządkowaną ściśle lingwistycznej i logopedycznej metodolo-
gii. Tom otwiera wspomienie poświęcone Prof. Halinie Mierzejewskiej, autor-
stwa Marii Przybysz-Piwkowej. Zebrane w recenzowanym tomie rozprawy i ar-
tykuły zgrupować można w kilku kręgach tematycznych związanych z neuro-, 
surdo- i oligofrenologopedią. Dział pierwszy, teoretyczny i metodologiczny, 
obejmuje następujące pozycje: J. Panasiuk (UMCS), Realizacja struktur skła-
dniowych w afazji; A. Domagała, Mowa we wczesnej fazie demencji typu Alz- 
heimera; U. Jęczeń (UMCS), Uwarunkowania rozwoju kompetencji językowej 
i komunikacyjnej u dzieci upośledzonych umysłowo; M. Kaczyńska-Haładyj 
(AM w Lublinie), T. Woźniak (UMCS), Obraz zaburzeń mowy w schizofrenii 
dziecięcej; N. Mikołajczyk-Matyja (UAM Poznań), Mechanizmy poszukiwania 
hiperonimów bliskich przez osoby niewidome i widzące; A. Duranowska-Sero-
cka (Klinika Neurologii PAM), P. Nowacki, W. Posio (AM Poznań), Czynności 
językowe i aktywność chorego w kontaktach z otoczeniem a uszkodzenie struk-
tur podkorowych i wyspy; A. Sołtys-Chmielowicz (UMCS), Problem zrozu-
miałości wypowiedzi w przypadkach dyslalii. W części drugiej, aplikacyjnej 
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(„Postępowanie logopedyczne. Metody usprawniania”) znalazły się artykuły:  
H. Borowiec (UMCS), Wzbogacanie leksyki u starszych dzieci przedszkolnych;  
J. Zielińska (AGH Kraków), Komputerowa diagnoza i usprawnianie rozwoju oral-
nego dzieci z uszkodzonym narządem słuchu; A. Regner (Centrum Diagnostycz-
no-Rehabilitacyjne we Wrocławiu), Podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyj-
nej według koncepcji Rodolpho Castillo Moralesa. W części trzeciej, praktycznej, 
obejmującej studia przypadków, znalazły się następujące pozycje: A. Domagała 
(UMCS), E. Długosz (Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie), K. Gustaw (In-
stytut Medycyny Wsi w Lublinie), Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym i oce-
nie własnej pacjenta we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera; A. Surmacz 
(UMCS), Kształcenie zachowań komunikacyjnych ze sprzężonymi zaburzeniami 
mowy – studium przypadku); B. Bielak, Rozwój mowy dziecka z jednostronnym 
uszkodzeniem słuchu. Studium przypadku. [...] Obszerny dział recenzji wyraźnie 
koresponduje z tematyką tomu. [...] Całość 32. tomu «Logopedii» przedstawia się 
niezwykle korzystnie, zarówno w warstwie metodologicznej, odwołującej się do 
precyzyjnych narzędzi opisu językoznawczego, jak i w części praktycznej, zawie-
rającej szczegółowe propozycje postępowania logopedycznego na gruncie logo-
pedii szkolnej, przedszkolnej, oligofrenopedagogiki, a także logopedii klinicznej 
i rehabilitacji medycznej. [...] Periodyk służyć będzie potrzebom licznej rzeszy 
czytelników związanych ze środowiskiem logopedycznym – nauczycieli, logo-
pedów, studentów pedagogiki i kierunków humanistycznych, zainteresowanych 
teorią badań i praktyką postępowania logopedycznego”. 

„Logopedia”, tom 33., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2004, ss. 226. Tom 
jest po części wynikiem rozważań podjętych w czasie seminarium, które jesienią 
2004 roku odbyło się w Biłgoraju, w siedzibie Kolegium UMCS. Wychodząc z te-
oretycznego założenia, że język porządkuje wiedzę w umysłach ludzkich i buduje 
w nich obraz świata, zastanawialiśmy się nad sposobami badania tego procesu na 
różnych poziomach organizacji języka. Problemowi temu poświęcone są rozpra-
wy: Heleny Borowiec, Kolektywność w kategoryzacji językowej sześciolatków; 
Urszuli Mireckiej, Metafora jako jedna z form oddziaływania nie wprost w hipno-
terapii; Amelii Dziurdy-Multan, Dziecięce strategie tworzenia nazw. Jasne jest, że 
wraz z rozpadem języka w umyśle ludzkim (np. w afazji, schizofazji, w demencji) 
zmienia się sposób oglądania świata. Podejmuje się od dawna próby opisu tej od-
mienności, a sposobów jej ujmowania dotyczą prace: Tomasza Woźniaka Teoria 
narracji w perspektywie opisu zaburzeń mowy i Jolanty Panasiuk Kompetencja 
językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji. W ogólną problematykę języ-
kowego i poznawczego funkcjonowania człowieka wprowadzają czytelnika trzy 
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teksty: Zbysława Muszyńskiego, Język a umysł rozszerzony; Anny Herzyk, Neu-
ropsychologiczna analiza zaburzeń emocjonalnych u pacjentów z uszkodzeniami 
mózgu; Jagody Cieszyńskiej, Dwukulturowość, dwujęzyczność – przekleństwo czy 
bogactwo?. Wreszcie metodologii opisu podstawowych jednostek języka dotyczą 
artykuły Marzeny Żygis Dlaczego polskie sybilanty š i ž są retrofleksami? i Anny 
Sołtys-Chmielowicz O niejasnościach i niespójnościach terminów nazywających 
wady wymowy. Wydaje się, że sylaba pozostaje w teoriach języka poza polem 
głównych zainteresowań, choć dziecko bez trudu, samorzutnie dokonuje segmen-
towania ciągu fonicznego na sylaby. Proces ten od dawna obserwuje Kazimiera 
Krakowiak, na przykład w artykule Rola sylaby w procesie opanowywania języka 
dźwiękowego przez dziecko niesłyszące – wprowadzając sylabę do swojej refleksji 
nad językiem w głuchocie. 

„Logopedia”, tom 34., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2005, ss. 289. 
Publikacja stanowi przegląd najnowszych badań naukowych nad rozwojem mowy 
(S. Milewski, Grupy spółgłoskowe w języku mówionym dzieci przedszkolnych; 
A. Maciejewska, Wyraz w diagnozie i terapii logopedycznej; U. Jęczeń, Ekspli-
kacje semantyczne nazw emocji w wypowiedziach sześcioletnich dzieci; H. Boro-
wiec, Relacja celowości w języku sześcioletnich dzieci; M. Rocławska-Daniluk, 
Bilingwizm a zaburzenia mowy. Wyniki wstępnych badań pilotażowych w przed-
szkolach), nabywaniem kompetencji językowej i komunikacyjnej przez osoby 
z zaburzeniami mowy: w przypadkach głuchoty i niedosłuchu (K. Krakowiak, 
Problem kreatywności i poprawności w rozwoju języka niesłyszących; J. Cieszyń-
ska, Od kompetencji niewerbalnej do językowych realizacji intencji u małych dzie-
ci niesłyszących; A. Rakowska, Współtworzenie dialogowych form wypowiedzi 
przez dzieci niesłyszące w wieku przedszkolnym; A. Dziurda-Multan, Nominacja 
jako wyraz kreatywności językowej słyszących dzieci i niesłyszącej młodzieży;  
J. Zielińska, Komputer jako narzędzie poznawcze w rozwoju komunikacyjnym 
dzieci z wadą słuchu) oraz oligofazji (A. Twardowski, Dialogowa kompeten-
cja komunikacyjna u dzieci upośledzonych umysłowo; M. Michalik, Peryferyj-
na prototypowość w postrzeganiu rzeczywistości przez osoby dotknięte oligofa-
zją), w końcu rozpadem systemu językowego w przypadku afazji czy demencji  
(J. Panasiuk, Neologizmy znaczeniowe w afazji; A. Domagała, Leksyka w demen-
cji typu Alzheimera). Osobną część opracowań stanowią prace o zaburzeniach 
realizacji zachowań językowych w związku z jąkaniem (T. Woźniak, Zaburze-
nia komunikacyjne w jąkaniu – perspektywy terapii; M. Chęciek, Różne oblicza 
niepłynności mówienia), dyslalią (A. Sołtys-Chmielowicz, Analiza lingwistycz-
na wypowiedzi dziecka z rozległą dyslalią) i dyzartrią (U. Mirecka, K. Gustaw, 
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Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym. Eksperymentalna Skala dyzartrii 
jako technika diagnostyczna pomocna w określaniu specyfiki zaburzeń mowy 
w mpd.). 

„Logopedia”, tom 35., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2006, ss. 286. Ko-
lejny tom „Logopedii” w większości zawiera referaty wygłoszone na XV Zjeździe 
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Dotyczą one diagnozowania zaburzeń 
mowy oraz programowania logopedycznych czynności naprawczych w sytua-
cjach, w których natura zmusza człowieka do zachowań swoistych, utrudniających 
społeczne interakcje. W opublikowanym tomie prezentujemy sposoby postępo-
wania z dyslaIią (A. Sołtys-Chmielowicz) i opisy wielu mechanizmów dysglo-
sji wynikłych z wrodzonych anomalii i nabytych uszkodzeń anatomicznych. Są 
nimi: dysglosja w związku z rozszczepami (D. Pluta-Wojciechowska), dysglosja 
w związku z ubytkami tkanek i narządów w jamie gębowej jako pozostałości po 
zabiegach operacyjnych (L. Halczy-Kowalik, M. Stecewicz oraz zespół pracow-
ników naukowych związanych z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie  
i L. Halczy-Kowalik), dysglosja w związku z przerostem języka (B. Ostapiuk, 
P. Juszkiewicz), stan po usunięciu krtani i postępowanie logopedyczne w takich 
przypadkach przedstawione przez Jadwigę Wieszczycką. Powstałe rozprawy do-
tyczą reguł i zaburzeń interakcji. Tomasz Woźniak realizuje w praktyce słuszną ze 
wszech miar myśl, że narracja prześwietla umysł mówiącego, a narracja w schizo-
frenii ujawnia mechanizmy psychotyczne, Helena Borowiec i Ewa Muzyka usiłu-
ją dociec sposobów strukturowania wiedzy w umysłach dzieci w normie i dzieci 
w upośledzeniach. Aneta Domagała, Katarzyna Gustaw i Jolanta Panasiuk weryfi-
kują możliwości diagnozowania zachowań w rozmaitych przypadkach uszkodzeń 
mózgu. Jak zwykle, zamieszczamy także recenzje i omówienia prac, o których są-
dzimy, że są warte uwagi logopedów i teoretyków zaburzeń mowy. 

„Logopedia”, tom 37., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2008, ss. 338. 
Tom zawiera Standardy postępowania logopedycznego w poszczególnych typach 
zaburzeń. Standardy zostały wygłoszone w postaci referatów w czasie XVI Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, który odbył się w czerwcu 2008 roku 
w Lublinie. Porządkują one teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zachowań 
ludzkich w określonym stanie, wyznaczonym uszkodzeniem czynności biolo-
gicznych (S. Grabias, Wstęp, „Logopedia”, t. 37, 2008, s. 6). Standardy w swojej 
strukturze zawierają trzy podstawowe procedury postępowania: diagnozowanie, 
budowanie programu terapii, postępowanie terapeutyczne, które logopeda wypeł-
nia stosownymi do zaburzenia czynnościami i technikami. Oto scenariusz: 
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I. Diagnozowanie. 
1. Badanie sprawności interakcyjnych, takich jak: 

• motoryka, 
• wymowa, 
• język, 
• struktury pojęciowe, 
• realizacja dialogu, 
• realizacja wypowiedzi narracyjnych. 

2. Analiza wyników badań specjalistycznych. 
3. Wywiad rodzinny. 
4. Diagnoza różnicowa. 
5. Rozpoznanie przypadku. 

II. Programowanie terapii. Ramy programu:
1. Cele postępowania logopedycznego. 
2. Strategie i metody postępowania. 
3. Organizacja postępowania. 

III. Postępowanie terapeutyczne. 
1. Organizacja etapów terapii i ich ocena. Dobór środków i pomocy. 
2. Prowadzenie dokumentacji. 
3. Weryfikacja hipotez diagnostycznych. 
4. Modyfikacja programu (S. Grabias, Wstęp, „Logopedia”, t. 37, s. 6–7).

„Logopedia”, tom 39/40., pod red. Tomasza Woźniaka, Lublin 2010/2011,  
ss. 246. Ten podwójny numer ma szczególny charakter ze względu na rodzaj 
edycji: papierową i cyfrową. Wersja papierowa wydana jest w języku polskim, 
elektroniczna zaś dostępna jest w języku angielskim na stronie internetowej PTL. 
W numerze tym znalazł się artykuł Stanisława Grabiasa poświęcony ogólnej 
metodologii badań logopedycznych, a także artykuły dotyczące oceny rozwoju 
i funkcjonowania językowego dzieci autorstwa Ewy Muzyki-Furtak oraz Aliny 
Maciejewskiej, postępowania w przypadkach dysglosji – Ludmiły Halczy-Ko-
walik, Małgorzaty Stecewicz, Andrzeja Wiktora i Adama Jaworskiego, palatolalii 
– Marii Hortis-Dzierzbickiej oraz Danuty Pluty-Wojciechowskiej, ankyloglosji – 
Barbary Ostapiuk, prowadzenia badań w przypadkach afazji – Jolanty Panasiuk, 
demencji – Anety Domagały, dyzartrii – Urszuli Mareckiej, oceny percepcji pro-
zodii mowy – Marty Wysockiej, a także możliwości badań ogólnych zdolności 
językowych w kategoriach oceny pamięci tekstu – Tomasza Woźniaka. 
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„Logopedia”, tom 41., pod red. Tomasza Woźniaka, Lublin 2012, ss. 225. 
W tym numerze „Logopedii” znalazł się artykuł Pétera Lajosa dotyczący teorii 
pochodzenia giełkotu i węgierskich doświadczeń w terapii tego zaburzenia. Na 
temat giełkotu pisze także Olga Przybyla, wskazując na korelacje tego zaburzenia 
z ADHD. Danuta Pluta-Wojciechowska podejmuje metodyczne rozważania na te-
mat wywoływania głosek, Anita Lorenc prezentuje akustyczną i audytywną per-
spektywę w ocenie zaburzeń dźwięczności w normie i w przypadkach uszkodzeń 
słuchu, a Ewa Muzyka-Furtak opisuje procesy przyswajania słów przez dzieci 
niesłyszące w porównaniu ze słyszącymi. Deficyty w rozwoju dzieci z zespołem 
Downa zaprezentowane zostały w pracy Urszuli Jęczeń, natomiast wyniki badań 
testowych nad percepcją muzyki i prozodii u małych dzieci omówione zostały 
w artykule Marty Wysockiej. Aneta Domagała w jednym artykule podjęła proble-
matykę zaburzeń grafomotoryki u dzieci, w drugim zaś opisała zaburzenia pisma 
w przypadku pacjentów z otępieniem Alzheimerowskim. Zagadnienia oceny słu-
chu fonologicznego u dzieci w wieku 6–15 lat z diagnozą dyzartrii w mpd. przed-
stawione zostały w artykule Urszuli Mareckiej. Artykuł zespołu badaczy: Mał-
gorzaty Rutkiewicz-Hanczewskiej, Magdaleny Krawczyk-Olejniczak, Mikołaja 
Pawlaka i Radosława Kaźmińskiego dotyczy afazji podkorowej. Dwa artykuły 
Marii Hortis-Dzierzbickiej i Elżbiety Radkowskiej (w jednym współautorem jest 
Wiktor Gonet) poświęcone są diagnozie funkcjonowania narządów mowy oraz 
ocenie głosu w patologii.

„Logopedia”, tom 42., pod red. Tomasza Woźniaka, Lublin 2012, ss. 312. 
Numer otwiera artykuł Barbary Bonieckiej na temat struktury słownictwa dzieci 
w wieku przedszkolnym, zaraz po nim opublikowane zostały rozważania Kamili 
Dębińskiej-Gustaw o terminologii dotyczącej opóźnionego rozwoju mowy. W ko-
lejnym bloku artykułów autorzy prezentują następujące tematy: terapia dyslalii 
– Danuty Pluta-Wojciechowska, badanie normy wymawianiowej – Anita Lorenc, 
zagadnienia prozodii wypowiedzi w normie i patologii – Małgorzata Waryszak 
i Urszula Mirecka oraz badania fonetyczno-akustyczne w realizacji polskich bez-
dźwięcznych i dźwięcznych fonemów zwarto-wybuchowych – Lilianna Konop-
ska i Jerzy Sawicki. Z językiem i procesami kognitywnymi u osób z uszkodzeniem 
narządu słuchu związane są artykuły Ewy Nestorowicz i Ewy Muzyki-Furtak. Ko-
lejne artykuły omawiają wyniki badań nad sposobami wyrażania emocji w normie 
i oligofazji – Urszuli Jęczeń, trudności leksykalnych w otępieniu Alzheimierow-
skim – Anety Domagały, metod terapii w czynnościowych zaburzeniach gło-
su – Marty Wysockiej, wpływu zaburzeń emocjonalnych na terapię pacjentów 
z afazją – Barbary Górnik, zaburzeń żucia i połykania w chorobie Parkinsona –  
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Katarzyny Zaraś. Izabela Bogudzińska i Tomasz Woźniak przedstawili kwestio-
nariusz diagnostyczny na potrzeby oceny dziecka w okresie pomiędzy 6. a 36. 
miesiącem życia, natomiast Sylwia Kolasa zanalizowała problemy diagnozy 
i terapii logopedycznej pacjentów po zabiegach resekcyjno-rekonstrukcyjnych 
powodowanych nowotworem dna jamy ustnej. Tom zamyka artykuł Zdzisława  
M. Kurkowskiego dotyczący zastosowania metody A. Tomatisa w diagnozie i te-
rapii zaburzeń mowy. Poza artykułami naukowymi w tomie opublikowano raport 
końcowy programu ogólnoeuropejskiego NetQuest realizowanego w latach 2010–
2013, określający wymagania kompetencyjne zawodu logopedy w krajach Unii 
Europejskiej.

„Logopedia”, tom 43/44., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2014/2015, 
ss. 457. Ten podwójny numer „Logopedii” zawiera rozprawy wytrawnych bada-
czy, mających już uznanie w nauce polskiej, ale także rozprawy osób młodych, 
stojących u progu drogi badawczej. Pomieszczone w tym tomie prace wypełniają 
cztery obszary dyscypliny: metodologię badań logopedycznych i językowych – 
pięć rozpraw ujmujących zupełnie nowe problemy w logopedii napisanych przez 
Mirosława Michalika, Tomasza Niestorowica, Danutę Plutę-Wojciechowskiej, 
Anitę Lorenc i Radosława Święcińskiego oraz Ewę Muzykę-Furtak i Ewę Haman, 
siedem rozpraw dotyczących prozodii, wymowy i pisma autorstwa Anety Doma-
gały i Urszuli Mireckiej, Marty Wysockiej, Marii Hortis-Dzierzbickiej, Edyty 
Zomkowskiej, Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz i Wiktora Goneta, Mikołaja 
Tokarczuka, Roberta Demidowicza, Barbary Sambor, Magdaleny Kozłowskiej, 
Urszuli Mareckiej, sześć rozpraw na temat kształtowania się możliwości poznaw-
czych i ich rozpadu napisanych przez Helenę Borowiec, Urszulę Jęczeń i Maję 
Sacewicz, Jolantę Panasiuk, Ewę Nestorowicz, Magdalenę Bury oraz Joannę Kar-
piczenko, wreszcie sześć rozpraw na temat obrazu i oceny zaburzeń językowych 
w różnych zaburzeniach mowy o podłożu neuropsychiatrycznym autorstwa Anety 
Domagały, Wojciecha Lipskiego, Aleksandry Matyjasek, Ewy Boksy, Olgi Przy-
byli oraz Lyudmyly Fedorovych. Artykuły publikowane są w wersji papierowej 
i elektronicznej (na stronie internetowej PTL).

Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci autorstwa Urszuli Mireckiej i Katarzyny Gu-
staw, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2006, ss. 32. Skala jest logopedyczną 
techniką diagnostyczną przeznaczoną do badania osób w wieku 6–15 lat, u któ-
rych podejrzewa się lub stwierdza występowanie dyzartrii. Jest ona narzędziem 
diagnostycznym pomocnym w określaniu rodzaju i głębokości dysfunkcji odde-
chowo-fonacyjno-artykulacyjno-prozodycznych, a wyniki badań Skalą dyzartrii 
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mogą być wykorzystane, obok innych danych (głównie neurologicznych), do zi-
dentyfikowania typu klinicznego dyzartrii oraz programowania terapii. Skala dyz-
artrii powstała w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS 
w Lublinie, gdzie pracują jej autorki: językoznawca, psycholog i logopeda – 
Urszula Mirecka oraz neurolog – Katarzyna Gustaw. Do publikacji dołączona jest 
płyta SVCD z rejestracją przykładu przeprowadzenia badania; nagranie to stano-
wi jednocześnie dopełnienie instrukcji badania. Skala dyzartrii należy do skal sza-
cunkowych, opartych na percepcyjnej analizie wypowiedzi pacjenta i obserwacji 
sposobu wykonania poszczególnych zadań angażujących aparat mowy. Została 
opracowana na bazie eksperymentalnej wersji Skali dyzartrii, powstałej w ramach 
projektu Komitetu Badań Naukowych (2H01D01322), którego kierownikiem był 
prof. dr hab. Stanisław Grabias, a głównymi wykonawcami – Katarzyna Gustaw 
i Urszula Mirecka. Badaniami, przeprowadzanymi w latach 2002–2004, objęto 
120 dzieci w wieku od 6;0 do 15;11: 90-osobową grupę eksperymentalną (pacjen-
ci z mózgowym porażeniem dziecięcym) i 30-osobową grupę kontrolną. Bliższe 
informacje na temat wskazanego projektu badawczego odnaleźć można w arty-
kule Urszuli Mireckiej i Katarzyny Gustaw pt. Dyzartria w mózgowym porażeniu 
dziecięcym. Eksperymentalna Skala dyzartrii jako technika diagnostyczna pomoc-
na w określaniu specyfiki zaburzeń mowy w mpd., zamieszczonym w 34. tomie 
„Logopedii”.

Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym autorstwa Stani-
sława Grabiasa, Zdzisława M. Kurkowskiego, Tadeusza Woźniaka, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2002, ss. 37, oraz Karta logopedyczna. Omawiany Logopedyczny 
Test Przesiewowy składa się z czterech podtestów: I. Badanie wymowy; II. Bada-
nie sprawności narracyjnej: sprawności semantycznej, struktury opowiadania, ję-
zykowej realizacji wypowiedzi; III. Badanie motoryki narządów mowy; IV. Bada-
nie percepcji dźwięków mowy. Normalizacji testu dokonano w grupie 1800 osób 
w wieku 6–14 lat – po 200 osób z każdego rocznika, w tym 50% chłopców i 50% 
dziewcząt. Badania zostały przeprowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem. 
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ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego,  
red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015

Już na początku 2016 roku nakładem Wydawnictwa UMCS ukaże się w dru-
ku  podręcznik Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego pod redakcją 
Stanisława Grabiasa, Jolanty Panasiuk i Tomasza Woźniaka poświęcony prakty-
ce logopedycznej. Książka zawiera zestaw wzorcowych scenariuszy postępowa-
nia logopedycznego – standardów przydatnych w terapii rozmaitych zaburzeń 
mowy. Publikacja ta jest komponentem wizji logopedii, która wykrystalizowała 
się i jest rozwijana w lubelskim ośrodku logopedycznym UMCS. Teoretyczna 
część tej wizji została zaprezentowana w podręczniku Logopedia. Teoria zabu-
rzeń mowy (red. S. Grabias, M. Kurkowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012). 
Z kolei pierwszą próbę uporządkowania praktyki logopedycznej w Polsce podjęto  
w 2008 roku, kiedy ukazał się 37. tom czasopisma „Logopedia” zawierający pro-
jekty standardów dla wielu zaburzeń mowy, opracowane przez wybitnych spe-
cjalistów z całej Polski. Zdobywane od tamtego czasu doświadczenie utwierdza 
w przekonaniu, że standardy postępowania logopedycznego są potrzebne. Pozwa-
lają one orientować się w ogromnej, ciągle narastającej wiedzy o człowieku, za-
burzeniach ludzkiego funkcjonowania i o języku, ustalają satysfakcjonujący na 
tle współczesnych osiągnięć nauki poziom refleksji o możliwościach człowieka 
dotkniętego dysfunkcją, a także budują krytyczną postawę wobec złego trendu 
komercjalizacji usług logopedycznych. 

Wyrazem takiej komercjalizacji są upowszechniane przez „sprzedawców ter- 
apii logopedycznej” sądy o niezawodności stosowanych przez nich metod te-
rapeutycznych, które w odróżnieniu od innych zapewniają sukces. Natomiast 
opracowywanie standardów wynikających z badań naukowych, doświadczenia  
terapeutycznego i uwzględniających uwarunkowania oraz potrzeby pacjentów 
jest zasadą przyjmowanej na świecie postawy Evidence-Based Practice (EBD), 
która nakazuje wykorzystywać w terapii tylko metody oparte na weryfikowalnych 
dowodach naukowych. Autorzy podręcznika Logopedia. Standardy postępowa-
nia logopedycznego kierują się przeświadczeniem, że umysł ludzki (a on zawsze 
stanowi przedmiot działań logopedy) to byt tak złożony, że nikt nie jest w stanie 
zaproponować metody uniwersalnej – swoistego panaceum na zaburzenia mowy. 
Każdy logopeda bowiem musi odkrywać swoiste możliwości człowieka pod- 
dawanego terapii i orientować się w wielości jej sposobów. 
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Strukturę każdego standardu wyznacza uniwersalna logika etapów postępowa-
nia: logopeda bowiem musi zdiagnozować zaburzenie, zbudować następnie pro-
gram terapii, przygotować wreszcie cały proces postępowania terapeutycznego 
i go wykonać. Możliwość diagnozowania poszczególnych czynności biologicz-
nych omówiono w rozdziale pierwszym zatytułowanym Sprawności formacyjne. 
Pozostałe rozdziały podręcznika prezentują standardy według procedur postępo-
wania logopedycznego. Logopeda bowiem buduje język w umysłach ludzkich 
i kształtuje sposoby jego użycia (rozdział drugi pt. Zaburzenia mowy związane 
z niewykształconą kompetencją językową), usprawnia tylko realizację, jeśli ję-
zyk się wykształcił i zachował (rozdział trzeci pt. Zaburzenia mowy związane 
z zaburzeniami sprawności realizacyjnych), odbudowuje język oraz możliwości 
jego użycia w przypadkach rozpadu kompetencji lub utraty sprawności (rozdział 
czwarty pt. Zaburzenia mowy związane z rozpadem kompetencji językowej). Twór-
com podręcznika wydało się też zasadne zamieszczenie w nim standardów postę-
powania w budowaniu wzorcowych zachowań w wypowiedziach artystycznych 
i wypowiedziach medialnych (rozdział piąty pt. Podtrzymywanie i doskonalenie 
sprawności komunikacyjnych). Autorzy poszczególnych rozdziałów omawianej 
publikacji to najwybitniejsi specjaliści z całego kraju, niemal zawsze łączący aka-
demicką refleksję naukową z doświadczeniem terapeutycznym. Większość z nich 
dzieliła się już swoją wiedzą ze studentami na kartach poprzedniego podręcz- 
nika poświęconego problemom teoretycznym (Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, 
Lublin 2012).
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