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DYSLEKSJA ROZWOJOWA 
 

Dysleksja rozwojowa 

Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spo-

wodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarun-

kowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. 

Terminologia 

Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu specyficznych trudno-

ści w uczeniu się czytania i pisania. 

• DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu; 

• DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy 

ortograficzne); 

• DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma. 

Przyczyny 

Zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki)  

i ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, 

słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. 

Etiologia 

Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie (polietiologia). Wskazuje się na dziedziczność, zmiany 

anatomiczne i zaburzenia fizjologiczne układu nerwowego (w okresie ciąży i porodu o nieprawidło-

wym przebiegu). Zaniedbanie środowiskowe oraz brak szybkiej interwencji pogłębia zaburzenia 

i trudności dziecka. 

 

Specyficznych trudności w uczeniu się nie można rozpoznać u dzieci z: 

 inteligencją niższą niż przeciętna; 

 niepełnosprawnością intelektualną; 

 niedosłuchem i niedowidzeniem; 

 chorobami neurologicznymi takimi jak epilepsja, dziecięce porażenie mózgowe; 

 po urazach głowy lub zapaleniu opon mózgowych; 

 zaniedbanych środowiskowo. 

 

 

DYSLEKSJA 
 

W wąskim ujęciu termin dysleksja oznacza specyficzne trudności w nauce czytania. 

Mogą one wynikać z: 

 zaburzenia analizatora wzrokowego, co się przejawia trudnościami w rozpoznawaniu liter, 

 z zaburzenia analizatora słuchowego – symptomem są np. trudności w wyodrębnianiu głosek 

w słowach. 

Czasami występują zaburzenia obu analizatorów: wzrokowego i słuchowego. 
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Charakterystyczne objawy trudności w czytaniu to: 

 niechęć do czytania; 

 długo utrzymujące się literowanie; trudności z syntezą głosek; 

 opuszczanie liter w wyrazach, co powoduje deformowanie wyrazów; 

 gubienie się w tekście; 

 czytanie wspak (często na początku nauki czytania); 

 wolne tempo czytania; 

 zgadywanie wyrazów na podstawie przeczytanej pierwszej sylaby; 

 trudności w rozumieniu czytanego tekstu (koncentracja na technice czytania, a nie na 

czytanej treści); 

 bardzo szybkie czytanie, ale z dużą liczbą błędów. 

 

  

 DYSORTOGRAFIA 
 

Dysortografią nazywamy trudności w pisaniu poprawnym pod względem ortograficznym, jak 

również zniekształcenie zapisu wyrazów, pomijanie liter, przestawianie ich kolejności 

w wyrazach, mylenie liter o podobnych kształtach itp. 

Należy jednak mocno podkreślić, że dysortografię diagnozuje się wówczas, kiedy dziecko opanowało 

teoretyczne zasady pisowni i wykonało zestaw ćwiczeń przewidzianych w celu utrwalenia obrazu 

graficznego wyrazu i wypracowania nawyku poprawnego pisania. 

 

 

DYSGRAFIA 
 

Dysgrafią nazywamy niski poziom graficzny pisma. 

Często jest to brzydkie, nieczytelne pismo z zaburzonym rytmem. W początkach nauki pisania dziecko 

ma trudności z odtwarzaniem kształtu liter i mieszczeniem ich w liniaturze. Litery maja różną 

wielkość, nie zawsze są połączone, są „rozchwiane”. Estetyka zeszytów pozostawia wiele do życzenia. 

Strony są niewłaściwie zaplanowane, a silny nacisk ołówka, pióra czy długopisu powoduje 

zniszczenie kartki. Występują liczne skreślenia i zamazywanie wyrazów. Uczniów z dysgrafią cechuje 

też mała precyzja ruchów ręki, częsty jest nieprawidłowy uchwyt ołówka czy długopisu. 

Pismo uczniów klas starszych staje się niemożliwe do odczytania. Tempo pisania jest bardzo wolne, 

często uczeń ma trudności  z nadążeniem za tempem klasy. 

 

Pismo dysgraficzne u ucznia starszego można rozpoznać,  jeżeli: 

 występuje zmienny kierunek pisma, różne położenie liter w wyrazie i wyrazów w zdaniu; 

 litery są niedokończone lub zdeformowane, brakuje drobnych elementów; 

 w wyrazie występują litery różnej wielkości, a odstępy między literami i  wyrazami są 

nierówne; 

 brakuje połączenia liter w wyrazie lub połączenia są na różnym poziomie; 

 występuje niewłaściwe zagęszczenie liter w wyrazach; 

 dużo jest poprawek i skreśleń. 
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O dysgrafii można mówić wówczas, gdy kilka podanych symptomów występuje u ucznia przez dłuższy 

czas. 

 

DYSLEKSJA A DYSKALKULIA 
 

Większość dzieci z dysleksją ma trudności w nauce matematyki. Trudności te mogą  

być „efektem ubocznym” dysleksji. Z badań Attwooda (Oszwa 2005, s. 33) wynika, że: 

 10% dzieci z dysleksją doskonale radzi sobie z matematyką, nawet ponad poziom oczekiwany 

dla ich wieku i inteligencji, 

 30% dzieci z dysleksją osiąga poziom umiejętności matematycznych zgodny  

 z oczekiwanym dla ich wieku i możliwości poznawczych, 

 10% dzieci z dysleksją wykazuje trudności w matematyce wskutek problemów z pamięcią, 

 25% dzieci z dysleksją wykazuje osiągnięcia z matematyki poniżej przeciętnego poziomu 

wyznaczonego wiekiem i szczeblem edukacji. Jednak jest to raczej efekt uboczny trudności  

w czytaniu, 

 25% dzieci z trudnościami w czytaniu ma poważne problemy w uczeniu się matematyki, 

wskazuje to na współwystępowanie u nich dysleksji z dyskalkulią. 

 Dysleksja jest zaburzeniem polegającym przeważnie na obniżeniu zdolności przetwarzania 

językowego, a dyskalkulia dotyczy osłabionych możliwości nabywania umiejętności 

matematycznych. 

  

Dzieci z dysleksją mają trudności w nabywaniu umiejętności językowych,  co może mieć wpływ także 

na zdobywanie wiadomości i umiejętności matematycznych. 

Około 60 % dzieci z dysleksją ma także trudności w nauce matematyki. Ich problemy 

z nabywaniem wiedzy i umiejętności matematycznych wynikają głównie z problemów natury 

językowej, są także wynikiem deficytów wzrokowo-przestrzennych czy deficytów pamięci. 

Uczniowie ci mają trudności z posługiwaniem się słownictwem matematycznym, ustalaniem 

kolejności zdarzeń, orientacją na płaszczyźnie i w przestrzeni,  pamięciowym opanowaniem wiedzy 

(trudności w zapamiętaniu tabliczki mnożenia, wzorów matematycznych), pamięcią krótkotrwałą, 

kodowaniem i dekodowaniem języka matematycznego, sekwencyjnością (Oszwa 2005, s. 41). 

 

 

DYSKALKULIA 
 

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki czyli dyskalkulia może być zdiagnozowana po 

ukończeniu 14 roku życia. Zaburzenie to dotyczy podstawowych umiejętności rachunkowych 

tzn. dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, a niekoniecznie bardziej abstrakcyjnych 

umiejętności matematycznych. Może występować jako  zaburzenie umiejętności słownego 

wyrażania pojęć i zależności matematycznych, umiejętności manipulowania przedmiotami albo 

niezdolności czytania i zapisywania symboli matematycznych. Uczeń myli znaki działań 

matematycznych, nie identyfikuje zapisanych operacji, nie potrafi odczytać liczb wielocyfrowych, 

ułamków, potęg, pierwiastków itd. Zaburzenie to często współwystępuje z dysgrafią, 

co oczywiście bardzo pogarsza sytuację. Ponadto uczeń z dyskalkulią ma problemy 

z liczeniem w pamięci, ponieważ niejako traci z pamięci liczby używane w obliczeniach. Podobnie, 

przed skończeniem czytania długiego zadania, zapomina co było na początku. W geometrii duży 
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kłopot sprawia dziecku wykreślanie figur, rozplanowanie rysunku i zachowanie prawidłowego 

kierunku odwzorowywania. 

 

 

PATOMECHANIZM DYSLEKSJI – zjawiska związane z dynamiką zmian 

objawów 
 

 Rozszerzanie się zakresu trudności na wiele przedmiotów szkolnych i różne obszary aktywności 

życiowej. 

 Nawarstwianie się zaburzeń – nakładanie się wtórnych zaburzeń emocjonalnych (obniżenie 

poczucia własnej wartości, niestabilność samooceny). 

 Kompensowanie zaburzeń i redukcja niektórych trudności – dzięki zajęciom terapii 

pedagogicznej, z racji dojrzewania centralnego układu nerwowego oraz wspomagającej roli 

wysokiej sprawności intelektualnej. 

 Utrzymywanie się gotowości do nawrotu specyficznych trudności  w czytaniu i pisaniu –  

w sytuacji zaniechania pracy nad problemem, stresu egzaminacyjnego, zmęczenia, utraty 

kontaktu z mową ojczystą. 
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DYSLEKSJA – MISTRZYNIĄ PARADOKSÓW 

 

 

Paradoks 1. Lekarze, a nie pedagodzy bezpośrednio pracujący z dziećmi, odkryli i opisali dysleksję 

rozwojową. 

Paradoks 2. Dziecko jest inteligentne, a nie może nauczyć się tak prostych rzeczy jak czytanie i pisa-

nie. 

Paradoks 3. Dziecko „niby widzi, a nie widzi” (nie ma wady wzroku, lecz przepisując ze wzroku, po-

pełnia dużo błędów; np. pisząc i czytając myli b i p, t i ł; opuszcza litery; czyta, a nawet pisze krótkie 

słowa „od tyłu”, np. od jako do). 

Paradoks 4. Dziecko „niby słyszy, a nie słyszy” (nie ma wady słuchu, ale z bardzo dużymi trudnościami 

pisze ze słuchu, podczas dyktanda opuszcza litery, wyrazy, myli litery, głównie te, które odpowiadają 

głoskom o podobnym brzmieniu, np. głoski dźwięczne i bezdźwięczne). 

Paradoks 5. Dziecko nie ma wady słuchu, ma dobry słuch muzyczny, jednak po badaniach w poradni 

dowiaduje się, że ma zaburzenia słuchu fonematycznego. 

Paradoks 6. Dysleksja rozwojowa to nie choroba, a jednak jest to jednostka nozologiczna, czyli syn-

drom zaburzeń wymieniony w międzynarodowych klasyfikacja chorób (ICD-10, DSM-IV). 

Paradoks 7. Objawy dysleksji są realne, choć niezbyt widoczne, i dlatego nazywa się ją „ukrytym ka-

lectwem”. 

Paradoks 8. Dziecko uczy się dużo więcej niż rówieśnicy, a jest posądzane o lenistwo. 

Paradoks 9. Dziecko dobrze sobie radzi  ze wszystkimi przedmiotami szkolnymi, poza językiem pol-

skim i obcym. 

Paradoks 10. Dziecko dużo czyta, pisze dodatkowe dyktanda, ale nie potrafi zapamiętać pisowni bar-

dzo często powtarzających się wyrazów, np. który. 

Paradoks 11. Dziecko zna zasady ortografii, lecz robi błędy ortograficzne. 

Paradoks 12. Dziecko pisząc, robi bardzo dużo błędów ortograficznych, nie potrafi utrwalić popraw-

nej pisowni słów, a jednocześnie pisze wiele tekstów, ma talent literacki. 

Paradoks 13. Dziecko jest twórcze, natomiast nie potrafi wykonać zadań typu odtwórczego 

(np. układa mozaiki i układanki tyko według własnego pomysłu, a nie według wzoru. Wymyśla własne 

wiersze, natomiast nie pamięta żadnego ze znanych). 

Paradoks 14. Dziecko wie, jak należy wykonać zadania matematyczne, lecz nie potrafi obliczyć 

w pamięci prostych działań arytmetycznych, nie umie też nauczyć się tabliczki mnożenia. 

Paradoks 15. Dziecko dobrze widzi, a rysuje i pisze w sposób zwierciadlany. 

Paradoks 16. Dziecko poprawnie się wypowiada i nie ma wady wymowy, lecz przekręca lub myli sło-

wa podobne pod względem fonetycznym, ma trudności z przypominaniem sobie nazw. 

Paradoks 17. Dziecko dobrze się komunikuje ustnie w języku obcym, lecz ma poważne trudności 

z opanowaniem komunikacji za pomocą pisma. 

Paradoks 18. Dziecko potrafi ładnie pisać pierwsze linijki tekstu, natomiast pozostała część tekstu jest 

prawie nieczytelna. 

Paradoks 19. Dziecko jest uzdolnione plastycznie, ale nie potrafi rysować na zadane tematy rysunków 

realistycznych. 
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Paradoks 20. Dziecko ma absolutny słuch muzyczny, a nie może nauczyć się czytać nut. 

Paradoks 21. Będąc dobrym uczniem z danego przedmiotu, dziecko nie jest w stanie wykonywać 

niektórych rodzajów zadań z tego przedmiotu (np. dobrze radzi sobie na wychowaniu fizycznym poza 

układami gimnastycznymi, ćwiczeniami równoważnymi i rzucaniem piłką do celu. Na geografii jest 

dobrym uczniem, ale ma problem z czytaniem mapy). 

Paradoks 22. Słabi uczniowie z dysleksją stają się dobrymi studentami na studiach wyższych. 

Paradoks 23. Wyjątkowym trudnościom w nauce czytania i pisania czasem towarzyszą wybitne 

uzdolnienia. 

Paradoks 24. Dziecko „umie” (uczyło się w domu więcej niż jego koledzy, zna zasady ortografii), lecz... 

„nie umie” (podczas klasówki lub gdy jest wzywane do odpowiedzi, nie może przypomnieć sobie 

nazw, danych, popełnia błędy ortograficzne). 

Paradoks 25. (Jaki? Zaproponuj) ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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DEKALOG DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ 
 

NIE 

1. Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego i leniwego. 

2. Nie karz, nie wyśmiewaj ucznia w nadziei, że zmobilizujesz go pracy. 

3. Nie łudź się, że uczeń „sam z tego wyrośnie", „weźmie się w garść", „przysiądzie fałdów". 

4. Nie spodziewaj się, że kłopoty ucznia pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do 

czytania i pisania i znikną same w młodszych klasach szkoły podstawowej. 

5. Nie ograniczaj uczniowi zajęć pozalekcyjnych, aby miał więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj 

go z systematycznych ćwiczeń i pracy nad sobą. 

 

TAK 

1. Staraj się zrozumieć swojego ucznia, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia. Zapobiegnie to 

pogłębianiu się jego trudności szkolnych i wystąpieniu wtórnych zaburzeń nerwicowych. 

2. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności ucznia: na czym polegają i co jest ich przyczy-

ną. Skonsultuj problemy ucznia ze specjalistą (psychologiem, logopedą, pedagogiem, a w razie 

potrzeby z lekarzem). 

3. Aby jak najwcześniej pomóc uczniowi: 

 bądź w kontakcie z poradnią i nauczycielem terapeutą, wykorzystuj wyniki badań i zalecenia 

specjalistów, uwzględniaj je w swojej pracy; 

 ustal kontrakt zawierający reguły współpracy między tobą, innymi nauczycielami, rodzicami i 

uczniem, który ucznia uczyni odpowiedzialnym za pracę nad sobą, rodziców za pomaganie 

uczniowi, a nauczyciela za bycie doradcą; 

 zaobserwuj podczas lekcji, co najskuteczniej pomaga uczniowi. 

4. Opracuj indywidualny program terapeutyczny wymagań wobec ucznia, dostosowany do jego 

możliwości, a zatem: 

 oceniaj go na podstawie odpowiedzi ustnych i treści prac pisemnych; 

 nie każ mu czytać głośno przy całej klasie; 

 pozwól mu korzystać ze słownika i daj więcej czasu na zadania pisemne; 

 dyktanda i prace pisemne oceniaj jakościowo (opisowa ocena błędów) pod warunkiem sys-

tematycznej pracy, znajomości reguł ortografii i korekty błędów w zeszytach; 

 nagradzaj za wysiłek i pracę, a nie za jej efekty. 

5. Bądź życzliwym, cierpliwym przewodnikiem ucznia. 
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Jak stworzyć warunki do efektywnej współpracy uczniowie – nauczyciel? 

Cytowane za: "teacher today", vol 3, 1. 

1. Oceniaj ich osiągnięcia we właściwy sposób. Udzielaj pochwały po każdej poprawnej odpo-

wiedzi, natomiast unikaj stawiania ocen za odpowiedzi słabe i nie na temat. 

2. Daj uczniom do zrozumienia, że oczekujesz większych osiągnięć. W publikacjach naukowych 

podkreśla się, że wysokie oczekiwania wpływają na podwyższenie osiągnięć. 

3. Czekaj...czekaj... czekaj, aż uczeń odpowie. Jeżeli odpowie źle, naprowadzaj go na trop, a po-

tem zadaj kolejne pytanie na ten sam temat. 

4. Koncentruj swój krytycyzm na zadaniu, nie na uczniu. Powiedz raczej: "Ten fragment powi-

nien zawierać więcej konkretów", a nie: "Twój sposób pisania jest słaby". 

5. Staraj się, żeby słabi uczniowie nie siedzieli daleko od Ciebie. Zwracaj się równie często do 

słabych uczniów jak do pozostałych. 

6. Gdy uczniowie wykonują na lekcji zadanie sami, często podpatruj pracę słabych uczniów. 

Wiadomo, że słabi uczniowie gubią się w pracy i zadania nie wykonują. W takich przypadkach 

nie należy wyznaczać następnego zadania. 

7. Przekazuj im często swoje spostrzeżenia na temat ich pracy. Zauważaj, że zrobili postępy, do-

strzegaj częściowe sukcesy. "Sześć zadań na dziesięć jest dobrze rozwiązanych. Teraz potrze-

ba tylko byś popracował nad czterema". 

 

Jak zyskać zaufanie uczniów? 

1. Unikaj krytyki, np. nie koncentruj się na błędach ortograficznych. 

2. Wyrażaj zrozumienie i uznanie dla wysiłków podejmowanych przez uczniów i dla ważności 

poruszonych przez nich spraw. 

3. Stwarzaj takie sytuacje, by każde dziecko mogło się swobodnie wypowiedzieć i było wysłu-

chane. 

4. Stosuj różnorodne formy zajęć wzbudzające zaciekawienie i zaangażowanie uczniów w te-

mat. 

5. Wyrażaj własne odczucia i poglądy, jednak bez narzucania tych poglądów uczniom; nie spiesz 

się z udzielaniem rad. 

6. Pobudzaj uczniów do samodzielnej aktywności w szukaniu pozytywnych rozwiązań i w po-

dejmowaniu prób nowych sposobów zachowania. 
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SŁOWNICZEK WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ 
 

 Zaburzenie rozwojowe – klasa zaburzeń dziecięcych, charakteryzujących się poważnym znie-

kształceniem funkcjonowania społecznego, poznawczego, ruchowego i językowego. Zaburze-

nia rozwojowe możemy podzielić ze względu na: rodzaj, rozległość (globalne, fragmentarycz-

ne), głębokość (stopień nasilenia objawów), dynamikę (trwałe, przejściowe), etiologię (wro-

dzone, nabyte), charakter (organiczne, funkcjonalne czyli czynnościowe). 

 Odchylenie rozwojowe – indywidualne opóźnienie rozwoju w stosunku do ustalonych norm, 

nie będące jednak zaburzeniem z uwagi na niewielkie nasilenie objawów, ograniczony zakres 

i czas trwania. 

 Dysfunkcja – każde zakłócenie normalnego funkcjonowania narządu lub zachowania. 

 Deficyty rozwojowe – „braki” w rozwoju określonych funkcji psychicznych lub w rozwoju 

somatycznym. 

 Nieharmonijny rozwój – zakłócenia tempa rozwoju poszczególnych sfer. Niektóre sfery roz-

wijają się prawidłowo, inne zbyt wolno lub z przyspieszeniem. 

 Analizatory – neurofizjologiczna podstawa odbioru i przetwarzania bodźców w spostrzeże-

nia. W czynności czytania i pisania biorą udział trzy analizatory: wzrokowy, słuchowy i kines-

tetyczny. 

 Dostosowanie wymagań – zastosowanie takich kryteriów egzekwowania wiedzy 

i umiejętności, które uwzględniają możliwości i ograniczenia ucznia. 

 Funkcje poznawcze – zespół procesów, dzięki którym odbieramy informacje 

z otoczenia oraz stosunki między nimi. W czytaniu i pisaniu biorą udział takie procesy po-

znawcze jak: uwaga, pamięć, wrażenia i spostrzeżenia wzrokowe, słuchowe, dotykowe, kines-

tetyczne (ruchowe), orientacja w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni oraz myślenie. 

 Koordynacja wzrokowo-ruchowa – współpraca oka i ręki, czyli współdziałanie funkcji wzro-

kowych i ruchowych. 

 Lateralizacja – dominacja czynnościowa jednej ze stron ciała ( oka, ucha, ręki, nogi). Brak 

dominacji określonej strony ciała przejawia się jako oburęczność, obuoczność itp. Mówimy 

wtedy o lateralizacji nieustalonej. Lateralizacja  skrzyżowana oznacza, że nie wszystkie domi-

nujące narządy znajdują się po tej samej stronie ciała, np. występuje dominacja prawego oka 

i lewej ręki. 

 Zaburzenia orientacji przestrzennej – brak orientacji w lewej i prawej stronie własnego ciała 

oraz w kierunkach przestrzeni ( lewo, prawo, wyżej, niżej, przód, tył, nad, pod itp.). 

 Motoryka duża – sprawność ruchowa całego ciała. 

 Motoryka mała – sprawność ruchowa rąk w zakresie precyzji i szybkości ruchów. 

 Pamięć wzrokowa – zdolność do utrwalania i przypominania spostrzeżeń wzrokowych. 

 Pamięć słuchowa – zdolność do utrwalania i przypominania spostrzeżeń słuchowych. Pamięć 

słuchowa bezpośrednia (świeża) pozwala zapamiętywać i natychmiast odtwarzać usłyszany 

tekst, co jest bardzo istotne przy pisaniu dyktand. 
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